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Behovet av att reglera bebyggelsen skiljer sig mellan de olika delområdena i Matvik. I detta kapitel görs en beskrivning av metoder för att 
reglera bebyggelsen samt rekommendationer för de olika delområdena. I ett av områdena har en detaljplan upprättats för att reglera befintlig 
och tillkommande bebyggelse. Utgångspunkten i planförslaget är att bestämmelserna är att de ska vara så flexibla som möjligt för att ge 
utrymme för individuellt utformade bebyggelsemiljöer, men ändå tillräckligt styrande för att den tillkommande bebyggelsen ska anknyta till den 
befintliga miljön. Planbestämmelser illustreras med ett planförslag, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning��
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I planeringsunderlaget har grundläggande studier om de två 
samhällenas framväxt, användning idag och kommunernas 
framtidsbild av områdena gjorts. Därefter behandlas endast framtida 
utbyggnadsområden i Matvik. Detta eftersom kommunen anger att 
det finns ett starkt tryck efter ny bebyggelse i området. I Ronneby 
kommun finns flera kustnära områden som håller på att exploateras 
med bostadsbebyggelse, vilket innebär att det finns planlagda 
områden och ny bebyggelse koncentreras till dessa i första hand. 
Exempel på exploateringsområden är Droppemåla ca 3 km söder om 
Ronneby stad och Slättanäs i Listerby. 
 

�� � � ���� � �� � � � � � �
��� ��� � � � � ������� 
� � ���� � ���
Till grund för arbetet i Matvik har ett detaljplaneprogram legat. 
Detaljplaneprogrammet omfattare inte hela fallstudieområdet i 
Matvik varför ytterligare exploateringsområden kommer att 
diskuteras i denna del.  
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Eftersom Matviksvägen bär en stor del av områdets karaktär 
kommer denna även fortsättningsvis att utnyttja som genomfartsväg. 
Eftersom även den ekonomiska aspekten bör beaktas görs 
ställningstagandet att det inte är relevant att bebyggelsen sträcker sig 
längre norrut än att den kan betjänas från Matviksvägen. Därför är 
studieområdet avgränsat från strandkanten i söder till ca 500 meter 
norr om Matviksvägen. I väster gränsar området till Vettekulla och i 
öster till Boddestorp.  
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Genom Matvik går Matviksvägen som förbinder det olika 
delområdena med varandra. Från denna går mindre vägar in i 
bebyggelseområdena. Det finns ingen möjlighet till runtkörsel i 
bostadsområdena eftersom samtliga vägar är återvändsgator.  
 
I dagsläget finns inga gång- och cykelvägar i Matvik, vilket kan 
behövas i framtiden om befolkningen ökar. Skogsområdet norr om 
Matviksvägen genomkorsas av skogsvägar vilka skulle kunna 
utnyttjas som komplement i gång- och cykelvägnätet. Om nya gång- 
och cykelvägar anläggs i direkt anslutning till den befintliga 
genomfartsvägen kommer en breddning vara nödvändig. Detta 



skulle förändra områdets karaktär radikalt. Om gång- och cykelbana 
istället anlägg ett stycke från vägen kan denna utformas med stor 
hänsyn till naturen samtidigt som Matviksvägens karaktär kan bestå. 
Den sistnämnda lösningen kan vara kostsam.  
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Ny bebyggelse medför både positiva och negativa konsekvenser för 
samhället. En del av konsekvenserna blir uppenbara endast i området 
som exploateras, medan andra påverkar hela samhället. Nedan följer 
först en beskrivning av konsekvenserna för hela samhället och 
därefter en beskrivning av de områdesspecifika konsekvenserna som 
uppstår i samband med förtätning.  
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Matviksvägen 

Områdesindelning i Matvik. 
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+   Nya bostäder i bra lägen  
+ Bättre underlag för service så som skolskjuts och 
kollektivtrafik 

  
+/- Varsam exploatering kan göra att kvalitéer i området 
synliggörs medan ovarsam exploatering kan få motsatt effekt 
+/- Landskapsbilden. Varsam exploatering medför ingen 
förändrad landskapsbild, medan ovarsam kan medföra att 
landskapets kontur bryts.  
+/- Rekreationsområden. Områden som är otillgängliga i dag 
kan bli tillgängliga vid exploatering. Däremot kan även 
områden som i dag använd för rekreation tas i anspråk vid 
bebyggelse.  

 
- Ökad trafik på Matviksvägen 
- Den kuperade terrängen kan kräva stora ingrepp i naturen för 
att kunna exploatera. 
- Ökat slitage på naturen 
- Ökat tryck på badplatser och båtplatser  
- Exploateringsintresse i konflikt med strandskyddet 
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+ Kvalitéer kan åskådliggöras vid exploatering   
+ Exploateringsintresse finns   
+ Landskapsbild 
 
+/- knyter ihop Matvik & Boddestorp 

 

- Nytt område tas i anspråk för exploatering  
- Ekonomi, området ej anslutet till kommunalt V/A  
- Inom strandskyddsområde 
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+ Förstärker bykärnan 
+ Kulturmiljö, traditionellt läge för bebyggelse  
+ Visuell vattenkontakt 
  
- Ekonomi,  område ej anslutet till kommunalt V/A 
- Störningar från gården  
- Hämma möjligheten till utvecklingen av 
jordbruksverksamheten 
- Tidigare oexploaterat område tas i anspråk  
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+ Lucktomter kan bebyggas   
+ Komplettering till befintlig bebyggelse  
+ Inga nya områden tas i anspråk   
+ Kommunalt V/A finns i området    
+ Befintliga infrastruktur kan utnyttjas   
+ God kontakt med havet 

 
- Ökad trafik i bostadsområdet 
- Möjlighet till friluftsliv / strandskyddsområde 
- Enskilda intressen  
- Områdets karaktär kan ändras 
- Område för riksintresse 
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+ Exploateringsintresse finns   
+ Naturmiljö, kuperat skogsområde   
+ Visuell kontakt med vattnet 

 
- Tidigare oexploaterat område tas i anspråk 
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+ Kuperat skogsområde    
+ Kommunalt V/A finns nära området 
 
- Tidigare oexploaterat område tas i anspråk 
- Exploateringsintresse finns ej 
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- Öppen mark bör ej bebyggas  
- landskapsbild 
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Från kommunens sida har inga mer detaljerade ställningstaganden 
gjorts för området annat än det som beskrivs i översiktsplanen.  
 

”I Vettekulla, Matvik, Siggarp och Boddestorp finns 
omfattandehelårs- och fritidsbebyggelse. VA-försörjning 
och trafiksäkerhet har vissa brister. En upprustning i 
dessa avseenden ska eftersträvas för att komma befintlig 
bebyggelse tillgodo och möjliggöra småskalig 
komplettering med permanentbostäder och fritidshus i 
attraktiv landsbygdsmiljö.” (Karlshamns kommun 1990, 
s. 14) 
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Vid exploatering i Norra Matvik är det ett nytt område som kommer 
att tas i anspråk för bebyggelse. Dessutom är området strandskyddat. 
För att få uppföra byggnader kärvs därmed dispens från 
Länsstyrelsen. Se vidare förklaring kapitel 2.  
 
Området som sådant kan anses som lämpligt för bostadsändamål och 
kommunen har tidigare haft planer på att anlägga en ekoby i 
området. Vid exploatering är det främst de nya vägarnas anslutning 
till Matviksvägen som kräver reglerings samt den tillkommande 
bebyggelsens placering i området. Det sistnämnda är särskilt viktigt 
eftersom det i området finns många lämningar av stenindustrin som 

bedrevs i område under början av seklet. Med hänsynsfull 
exploatering kan dessa kvalitéer synliggöras i området.  
 
Om området i sin helhet ska exploateras krävs detaljplan då det är 
många frågor som behöver lösas i ett sammanhang. Detta utesluter 
att områdesbestämmelser skulle kunna styra exploatering av 
området. Exempelvis behövs nya vägar i området och en utökning av 
det kommunala V/A nätet som finns ca 500 meter från 
områdesgränsen. Om endast ett fåtal nya hus tillkommer som 
komplement till den övriga bebyggelsen kan inte detaljplan anses 
som nödvändig. Dock måste hänsyn till de värden som stenbrottet 
utgör säkerställas exempelvis genom en värdebeskrivning.  
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Planområde 1. Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans.  



Eftersom det i dagsläget inte finns något uttalat intresse för 
exploatering i området kräv ingen mer långtgående reglering än att 
översiktsplanen fastslå att tillkommande bebyggelse ska föregås av 
detaljplanering.  
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Från kommunens sida har inga mer detaljerade ställningstaganden 
gjorts för området annat än det som beskrivs i översiktsplanen. Se 
föregående områdesbeskrivning.  
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Området strax väster om bykärnan utgör idag ett område av 
blandskog och kan tänkas som ett lämpligt exploateringsområde i 
framtiden. En utökad bebyggelse i området skulle bidra till en mer 
markerad bykärna. Dock finns i dagsläget inget som talar för detta 
eftersom området ligger i direkt anslutning till Matviks Gård. 
Gården brukas aktivt och håller djur. Störningar från gården kan 
uppstå i form av lukt, ansamlingar av flugor och buller. På 
landsbygden är dessa störningar mer eller mindre accepterade, men 
ett riktvärde för skyddsavstånd mellan bostäder och gård är 500 
meter. (Boverket 1995, s. 109) Därför kan inte området anses som 
attraktivt ur bostadsexploateringssynpunkt i dagsläget.  
 
En ökad bebyggelse skulle dessutom kunna hämma möjligheten till 
utvecklingen av jordbruksverksamheten. Eftersom gården är den 
enda i området som brukas aktivt idag skulle en nerläggning av 
denna kunna bli förödande för kulturlandskapet. Om marken slutar 
att brukas växer de öppna områdena igen relativt snabbt.  

Matviks Gård 

Planområde 2. Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans. Kartan visar 
exploateringsområdet. Cirkeln visar en radie från gården på ca 500 meter 
vilket är riktvärdet för skyddsavståndet.  
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I programmet för detaljplan Vettekulla- Matvik har kommunen gjort 
följande ställningstaganden: 

• Större förändringar eller nybyggnation ska föregås av 
detaljplan 

• Tillgängligheten till stranden ska bevaras och inga nya 
sjötomter bör tillåtas  

• Stora schaktningar och utfyllnader bör undvikas för att inte 
förstörs landskapsbilden 

• Etablering av nya tomtplatser och fastigheter för 
bostadsändamål bör kunna tillåtas i begränsad omfattning. 

• Storleken på nya tomter bör inte understiga 1 000m2  
• Ny bebyggelse ska anpassas väl till terrängen 
• Maximal byggnadsarea bör vid översynen av de befintliga 

planerna sättas till 10% av fastighetens yta, dock max 140 m2 
för huvudbyggnad. 

• Komplementbyggnader på max 20 m2 bör tillåtas utöver 
huvudbyggnad. 

• Ny bebyggelse bör få uppföras i 1½ plan, där utsikten för 
kringliggande bebyggelse inte påverkas negativt.  

• Bestämmelser beträffande högsta nockhöjd, högsta takvinkel 
och andra utformningsbestämmelser kan komma att ses över 
i detaljplanen.  

• Trafiksituationen i området bör ses över i detaljplanearbete. 
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En vidare förtätning av den befintliga bebyggelsen i Yttre Matvik 
står i konflikt med strandskyddslagen. Dessutom ligger området 
inom den utpekade kustzonen som är riksintressent enligt 4 kap. 
MB.  
 
I det aktuella området i Matvik finns inga lucktomter i dag, men 
markområden med liknande karaktär, dvs. obebyggda markområden 
mellan två tomter eller mellan tomt och väg. Därför kan området 
söder om Matviksvägen anses ha sådana förutsättningar som gör att 
strandskyddet kan upphävas. Eftersom området ligger inom de 
geografiska områdena för vilka riktlinjer finns i 4:e kap. MB för 
hushållning med mark och vatten, är bevarande intresset särskilt 
stort. Det finns dock exempel på dispenser även i sådana områden 
(Rubensson 2002, s. 69). Därför skulle det på ett fåtal platser finnas 
markområden där det kan anses finnas särskilda skäl till att upphäva 
strandskyddet.  
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Tillförandet av ny bebyggelse kan göra att enskilda intressen 
påverkas negativt. En måttlig förtätning skulle dock kunna 
möjliggöras som tillgodoser de enskild intressen som finns i 
området.  
 
Från kommunens håll understryks att tillgängligheten till stranden 
inte får försämras, men inga mer konkreta förslag ges än att inte nya 
strandtomter får tillkomma. Föreslaget är därför att en offentlig 
badplats upprättas inom området.  
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Eftersom det endast finns områdesbestämmelser som reglerar 
fritidsbebyggelsen kan det anses som angeläget att upprätta reglering 
även för de befintliga permanentbostadshusen. En enhetlig reglering 
ger tydliga signaler till intressenter i området vilket även kan 
underlätta för bygglovs sökande. Eftersom den i dagsläget finns 
intresse av ytterligare exploatering i området måste behovet av 
reglering betraktas som uppenbart och en definitiv lösning genom 
detaljplaneläggning bör genomföras. I samband med att en ny 
detaljplan antas för området upphävs de områdesbestämmelser som 
reglerar området idag. 
 
I detaljplanen bör bestämmelser för såväl befintlig som 
tillkommande bebyggelse upprättas. I detaljplanen bör nya lägen för 
bebyggelse fastslås och dessutom bör bebyggelsens utformning 
styras utifrån de lokala bebyggelsetraditionerna. Eftersom de stora 

tomterna och de stora mellanrummen är en stor del av områdets 
karaktär bör även tomternas storlekar och bebyggelsens area fastslås. 
Markens anordnade bör regleras och ett lämpligt skydd bör fastslås 
för mark och den vegetation som anses som ha sådana värden som 
bör bevaras. Det är även viktigt att bevara allmänhetens möjlighet 
till att komma i kontrakt med vattnet varför en badplats bör upprättas 
i området om möjlighet finns till detta. Eftersom ingen mark ägs av 
kommunen bör en allmän badplats fastslås genom planläggning.  
 
Som beskrivit tidigare är Matviksvägen karaktärsskapande i området 
och stor vikt bör läggas vid att vägen även i framtiden kan behålla 
sträckning och utformning. Dock kan vissa förbättringar krävas för 
ökad trafiksäkerhet. Med anledning av detta bör, som kommunen 
beskrivit, nya vägar anslutas på så få punkter som möjligt till 
Matviksvägen, varför de redan befintliga anslutningarna bör 
utnyttjas i största möjliga mån. 
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Planområde 3. Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans. 
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I programmet för detaljplan Vettekulla – Matvik har kommunen 
gjort följande rekommendationer.  

• Exploateringsintresse finns från markägarens sida och ny 
bostadsbebyggelse bedöms vara möjlig 

• Förändringar ska föregås av detaljplan 
• Trafiksituationen beträffande tillfart, angöring och parkering 

bör studeras närmare  
• Trafikmatningen bör ske från så få punkter mot 

Matviksvägen som möjligt.  
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Eftersom det aktuella området från kommunens sida är utpekat som 
ett exploateringsområde bör området detaljplaneläggas för att 
tillskapa läge för ny bebyggelse. En viss komplettering intill den 
befintliga bebyggelsen skulle dock kunna vara möjlig utan 
planläggning av området. Det är dock viktigt att beaktas att inte fler 
enskilda utfarter tillkommer mot Matviksvägen med tanke på 
trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanering i området kan anses ha en relativt hög prioritet 
eftersom en exploatering är förberedd på så sätt att det kommunala 
V/A nätet ligger i anslutning till området och markägaren är positiv 
till exploatering i området. Dessutom finns det två möjliga infarter 
till området finns redan i dag.  
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I en detaljplan är det främst viktigt att fastslå bebyggelsens placering 
i den kuperade terrängen, så att den lokala bebyggelsetraditionen 
följs. Bebyggelsen bör utformas så att landskapsbilden och konturen 
på landskapet inte förändras. På samma sätt som i föregående 
område bör tomtstorlekar och byggnadsareor regleras.  
 
Vägarna inom området bör utformas med en organisk struktur vilket 
kan minska ingreppen i den kuperade terrängen. Bebyggelsen kan på 
så sätt få en naturlig placering och bebyggelsekvarter ordnade i 
rutmönster undviks. Dessutom bör anslutningarna till Matviksvägen 
regleras och eventuellt bör vägens sträckning justeras.  
 

Planområde 4. Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans.  
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I programmet för detaljplan Vettekulla – Matvik har kommunen 
upprättat följande rekommendationer för området.  

• Ny bostadsbebyggelse bedöms vara möjlig om intresse finns 
från markägaren.  

• Större förändringar ska föregås av detaljplan alternativt 
områdesbestämmelser 

• Trafikmatning bör ske från så få punkter från Matviksvägen 
som möjligt.  
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Detta område utgör idag ett skogsbeklätt och kuperat landområdet 
utan någon bebyggelse. Området skulle i framtiden kunna utgöra ett 
möjligt exploateringsområde för bostäder. Kommunalt V/A finns i 
anslutning till området.  
 
Markägaren är dock inte intresserad av att exploatera området och 
det finns därför inget behov av att göra en mer långtgående reglering 
av området än att det i översiktsplanen eller i en fördjupning av 
denna pekas ut området för framtida bostäder. Det finns inget som 
pekar på någon förändring av områdets nuvarande användning som 
skogsmark, varför det inte kan finnas någon anledning till att 
upprätta områdesbestämmelser som förhindrar någon annan framtida 
användning.  
 
Vid exploatering i området bör den nya bebyggelsen regleras genom 
placering och utformning. Den lokala bebyggelsetraditionen bör 
ligga till grund för sådana ställningstaganden. Eftersom området är 
kuperat bör även stor hänsyn tas till landskapsbilden, så att inte 

bebyggelsen bryter siluetten. Därför bör bebyggelsen i de högsta 
partierna utformas med en låg byggnadsform.  
 
Eftersom det är ett område som inte tidigare är exploaterat bör de 
kringliggande områdena förtätas innan nya områden tas i anspråk. 
Genom området leder ett antal skogsvägar som utnyttjas för 
rekreation. Dessa kan bli mer betydelsefulla i framtiden om ett ökat 
antal bostäder.  
 
Området faller delvis inom det område som berörs av 
skyddsavståndet från Matviks Gård. Dock är dessa avstånd endast 
rekommendationer och avvägningar får göras i varje fall.  
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Planområde 5 Höjdkurvor med 5 meters 
ekvidistans.  
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I programmet för detaljplan Vettekulla – Matvik har kommunen 
gjort följande rekommendationer för exploatering i området. 
 

• Markområdet bör hållas öppen och ingen ny bebyggelse bör 
tillåtas.  
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Med tanke på att de öppna markområdena har en lång 
hävdkontinuitet och att de öppna fälten i skogskanten utgör en stor 
del av området karaktär, bör marken inte bebyggas. Istället bör 
sådana åtgärder vidtagas som förbättrar möjligheterna till brukande 
av marken. Vid planläggning av de närliggande områdena kan 
markens fortsatta användning som jordbruksmark fastslås. Dessutom 
kan vikten av att hålla markområdena öppna belysas i en framtida 
översiktsplan. Däremot krävs i dagsläget ingen mer långtgående 
reglering.  
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Eftersom det finns ett tryck på bostäder i området och kommunen är 
positiv till ny bebyggelse, ses dessa faktorer som en förutsättning för 
planförslaget. Frågan är dock vilket område som ska tas i anspråk i 
ett första skede. Generellt sett kan tyckas att tidigare oexploaterade 
områden inte ska tas i anspråk då det finns utrymme för förtätning i 
befintliga bebyggelseområden. I Matvik innebär det att samtliga av 
dessa områden ligger inom såväl strandskyddsområde som det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 4§ MB. Detta innebär att i 
område 3 kan endast ett mindre antal byggnader tillkomma, vilket 
därmed inte kan ses som tillräckligt för att möta behovet som finns. 
Dock bör detta område ändå ses som det område med högst prioritet 
eftersom det dessutom kräver reglering av den befintliga 
bebyggelsen då dagens reglering genom områdesbestämmelser kan 
anses som otillräcklig.  
 
För att möta behovet som finns av nya bostäder bör område 4 
planläggas därefter. Detta dels för att området blir en naturlig följd 
av den befintliga bebyggelsen, dels för att det finns kommunalt V/A 
i direkt anslutning. Detta gör att det kan ses som ekonomiskt 
fördelaktigt att exploatera detta område före exempelvis område 1.  
 
Område 2 och 6 anses inte i dagsläget utgöra områden för 
exploatering eftersom skyddsavståndet från gården samt områdets 
värde för rekreation bör gå före.  
 
Område 1, som även det ligger inom strandskyddsområde, kan inte 
anses som något exploateringsområde i dagsläget eftersom det inte 
finns kommunalt V/A i området och enskilda lösningar kan innebära 
stora problem.  
 


