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För att bidra till att bebyggelsen ska kunna utformas och placeras med den hänsyn som lagparagrafen 3 kap. 1§ PBL fastslår, bör den lokala 
bebyggelsetraditionen identifieras, beskrivas och värderas. Konkreta exempel på vad som avses som byggnadstradition i området kan sedan 
ligga till grund för framtida planeringen. Nedan följer ett förslag till vad som kan ses som lokal bebyggelsetradition i kustsamhällena Saxemara 
och Matvik. 
 
 

�
�������������������
�� �
Lokal bebyggelsetradition speglar karaktären av bebyggelsen som 
uppförts i ett område. Vanligtvis talas det om denna tradition i 
positiv bemärkelse och något som är eftersträvansvärt i varje bygd. 
Det som kan utgöra en fara i att ensidigt utgå från traditionen är att 
den tillkommande bebyggelsen kan upplevas som en pastisch och 
inte får det egenvärde som beskrivs i 3 kap. 1§ PBL.  
 
Lagar och regleringar har medfört att bebyggelsen inte kan placeras 
på de ställen som traditionellt togs i anspråk för bebyggelse. 
Fiskarenas bosättningar vid strandkanten var lika självklara som 
böndernas gårdar nära åkermarken, men där den förstnämnda inte 
kan tas upp idag, eftersom bebyggelsen måste placeras längre från 
vattnet för att uppnå syftet med strandskyddslagen. Se vidare 
förklaring kap 2.  
 
Inom de båda samhällena skiljer sig bebyggelsekaraktären åt mycket 
och därför är det svårt att fastslå detaljerade riktlinjer för den lokala 
bebyggelsetraditionen. Därför är de följande ställningstaganden 
främst av övergripande karaktär. 
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 Bygg tidsenligt! – I Saxemara finns det ingen enhetlig 
bebyggelsetradition, utan de ideal som har rått under den aktuella 
perioden har varit utgångspunkterna för byggandet. Därför är det 
viktigt att även i framtiden bygga tidsenligt, däremot kan vissa 
grundläggande riktlinjer om bebyggelsens utformning kärvas för att 
ändå skapa en enhetlig bebyggelsebild. Exempelvis bör högsta 
byggnadshöjd och maximal byggnadsarea fastslås.  

 
Öppna fält���Samhället har sedan gammalt varit en bondby och för 
att detta kulturarv ska bevaras bör inte de öppna fälten bebyggas. 
Förutsättningarna att även i framtiden bedriva jordbruk i området bör 
tillvaratas. �
 
Komplettera eller förankra – I samhället har bebyggelsen ofta 
tillkommit som komplement till redan befintlig bebyggelse. Därför 
bör detta drag utgöra grunden för vidare exploatering i området. 
Dessutom kan ny bebyggelse förankras i landskapet genom att 
placeras i anknytning till träd, dungar eller kullar istället för att 
placeras på öppna fält.  
 
Träfasader – Den övervägande delen av bebyggelsen i Saxemara är 
uppförd i trä.  
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Bebyggelsens placering i landskapet – Det som är mest 
karakteristiskt för bebyggelsen i Matvik är dess placering i 
landskapet. Detta är speciellt tydligt i Yttre Matvik. Bebyggelsen har 
placerats in i den kuperade naturen och de öppna fälten har bevarats. 
Eftersom bebyggelsen skiljer sig mycket både till storlek och 
utformning är det placeringen i landskapet som är sammanhållande 
för karaktären. 
 
Planstrukturen – Planstrukturen i samhället är nästan uteslutande 
organiskt utformad.  
 

Tomternas storlekar – Tomterna i Matvik är genomgående stora. 
Under de senaste decennierna har husen dock fått en allt större 
byggnadsarea varför förhållandet mellan husen och tomten har 
förändrats. Därför är tomternas storlek i förhållande till huset viktigt 
att beakta. 
 
Fasadmaterial – I samhället är husen uppförda i trä. 
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Eftersom kustområdet har blivit en populär bostadsort och alltfler 
väljer att bosätta sig permanent i området kan det vara viktigt från 
kommunens sida att göra ett ställningstagande för dess framtida 
utveckling. Ska kustzonen utgöra ett rekreationsområde och 
fritidsort eller ska planeringen i kustzonen vara inriktad på att 
underlätta för permanent bosättning i kustområdet? Genom Ronneby 
kommuns översiktsplan har ett första steg till ställningstagande tagits 
eftersom man efterfrågar ett samarbete med grannkommunerna 
rörande förändringsfrågor i kustzonen.  
 
Karlshamns kommun har genom en rad ställningstaganden i 
översiktsplanen, fördjupning av översiktsplanen samt i 
detaljplaneprogram för Vettekulla - Matvik fastslagit att kustzonen 
öster om staden utgör ett exploateringsområde för bostäder. Detta 
tolkas som att framtida planering ska bedrivas för att underlätta 
permanent bosättning i den befintliga fritidsbebyggelsen i området. 
Därmed får inget av bebyggelseområdena i Matvik skydd för att i 
framtiden endast utnyttjas för fritidsändamål.  
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I Saxemara finns idag inget tryck efter tomter vilket innebär att det 
inte krävs någon mer långtgående reglering av tillkommande 
bebyggelse i området. Ett ställningstagande som gjordes redan 1977 
fastslog att den befintliga bebyggelsen i samhället skulle planläggas. 

Kommunen har arbetat med detta men mött stora protester hos 
befolkningen vilket resulterat i att ingen plan har ännu antagits.1  
 
Som påpekats tidigare är det viktigt att identifiera den lokala 
bebyggelsetraditionen vilken tjänar som grund för utformning av 
framtida bebyggelse. Ett alternativ kan vara att utarbeta allmänna 
rekommendationer i form av en handbok som intressenter i området 
kan utnyttja som kunskapsunderlag. Handboken kan ge exempel på 
hur bebyggelsen bör placeras i förhållande till terrängen och 
omgivande bebyggelse samt hur detaljerna på huset kan utformas för 
att en god helhetsverkan kan uppnås. Sådana underlag finns redan i 
många kommuner idag och som exempel kan nämnas Tjörns 
kommun som heter ”Ditt hus på Tjörn” och finns tillgängligt på 
kommunens hemsida.  
 
En mer övergripande rekommendation för den framtida utvecklingen 
av samhället kan fastslås genom riktlinjer i översiktsplanen. Där kan 
beskrivningar och riktlinjer för utveckling och bevarande av både 
den befintliga bebyggda miljön samt den tillkommande bebyggelsen 
fastslås. Detta är något som helt saknas i förslaget till översiktsplan 
som är under upprättande i Ronneby kommun.  
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Det finns idag en relativt stor efterfrågan på nya tomter i Matvik. 
Kommunen har under 2003 utarbetat ett program för detaljplan där 
rekommendationer uttrycks för hur områden kan och bör utvecklas. 
Dessa rekommendationer är både generella för hela området, men 
även mer detaljerade för vissa delområden.  
 

                                                
1 Karin Svensson, Planarkitekt Ronneby Kommun 2004-03-18 
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Genom att konkretisera det som är utmärkande för bebyggelsen, kan 
övergripande riktlinjer dras upp som kan ligga till grund för planer i 
hela området. Genom att göra dessa riktlinjer så få och distinkta som 
möjligt kan en stor variation tillåtas i övrigt. Detta kan skapa en 
sammanhållen bebyggelse men där det ändå ges utrymme för 
variation i bebyggelsen.  
 
För de områden som är utpekade som exploateringsområde eller i 
område som regleras av äldre planer kan nya detaljplaner behöva 
upprättas. I de nya områdena, för att möjliggöra utbyggnad och i de 
befintliga områdena, för att skapa uppdaterade enhetlig reglering. 
Områdesbestämmelser kan antas för områden där det krävs en 
mindre långtgående reglering eller för att fastslå ett begränsat antal 
frågor. Därav kan denna typ av reglering inte användas för att 
reglera ett större antal frågor och kan inte heller tillskapa nya 
byggrätter. Därför kan områdesbestämmelser endast användas i 
begränsad utsträckning i Matvik eftersom det i många områden 
beräknas tillkomma ny bebyggelse. En mer utförlig beskrivning av 
regleringsbehovet i de olika områdena i Matvik följer nedan. 
 


