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HANDLINGAR 

Till planförslaget har följande handlingar upprättats: 
▪ plankarta med bestämmelser 
▪ planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
▪ fastighetsförteckning 
▪ checklista MKB 
 
 

BAKGRUND 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Plan- och byggavdelningen har upprättat förslag till detaljplan för området 
där Fornebodastugan är uppförd, vid Fornebodasjöns sydöstra del. 
Planens syfte är att med utgångspunkt i Fornebodas historia och dess 
omgivningar (åter)skapa en plats för rekreation och kulturell samvaro. 
Planens syfte är också att utifrån ett helhetsperspektiv göra en avvägning 
kring var och hur en komplettering av bebyggelse kan vara lämplig.   

PLANENS HANDLÄGGNING 

Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). 
Planarbetet delas in i två skeden - plansamråd och antagande. Under 
plansamrådet har sakägare, berörda boende och remissinstanser 
möjlighet att komma med synpunkter. Därefter kan planen antas. Efter 
att detaljplanen har vunnit laga kraft kan genomförandeskedet påbörjas 
och bygglov ges. Detta planärende befinner sig i plansamrådsskedet. 
 
 
 

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT GENOMFÖRANDE 

 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Planförslaget bedöms vara förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Förslaget medverkar inte heller till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
miljöbalken överskrids 
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PLANDATA 

 

Ortofoto som visar delar av Kyrkhults samhälle med Fornebodasjön 

  

Läge och areal, markägoförhållande 

Planområdet är beläget öster om Fornebodasjön, cirka 1,5 kilometer 
öster om Kyrkhults centrum. 
Planområdet omfattar cirka 4,4 hektar och ägs av Fornebodastiftelsen.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan ÖP-2012 

Översiktsplanen för Olofströms kommun redovisar området som särskilt 
värdefull miljö, samt förslag till ny bostadsbebyggelse.  
Området omfattas inte av några riksintressen. 

Detaljplaner 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplanen drivs med normalt 
planförslag. 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade, 2012-06-12 KS §114 att uppdra åt Plan- 
och byggavdelningen att påbörja planläggning av Fornebodaområdet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

Natur 

Mark och vegetation 

Landskapet är låglänt, med högst två till fyra meter skillnad på sjön och 
terräng.   
Vegetationen är typisk för Blekinge. Träden är tall, björk, ek och några 
lövträd och skogsmarken varierar med stenar, ormbunkar och med ett 
fåtal stora mosstäckta stenblock. 
 

 
 
 
 

Naturinventering 

En inventering av naturvärdena i området utfördes i november 2012 av 
Miljöförbundet i Blekinge Västs ekolog. Man fann inte några höga 
naturvärden i området förutom en storvuxen ädelgran som visas hänsyn i 
planen genom att ingen planerad bebyggelse läggs på denna plats.   

Geoteknik 

Jordarten består i huvudsak av sandig morän. 
Bergarten är kvarts-fältspatrik omvandlad bergart (gnejs, granitisk gnejs 
m.m.) enl. SGU.  

Förorenad mark 

Inga kända förekomster av förorenad mark. 

Radon 

Området visar inte någon radonförekomst enligt SGU:kartor.  
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Risk för skred/höga vattenstånd 
I Riskanalysen från Räddningstjänsten Västra Blekinge 2013 bedömer 
man inte Olofström som någon högriskkommun när det gäller ras och 
skred. Vad det gäller klimatförändringarna visar analyser att 
medelvattenföringen minskar under våren och sommaren och att 
lågvattenperioden blir längre, vilket kan innebära en ökad skredrisk då 
den mothållande kraften i vattnet minskar. Generellt kommer de 
förändrade nederbördsförhållanden att påverka yt- och 
grundvattennivåerna, portryck i marken samt vattenföring och 
vattennivåer i vattendragen. Samtliga dessa förändringar kan var och en 
för sig eller i kombination öka risken för stabilitetsbrott.  

Strandskydd 

Området omfattas av strandskydd. Strandskyddet för Fornebodasjön 
sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. 
 

Gator och trafik 

Området angörs via Hovmansbygdsvägen. Denna väg fortsätter dels mot 
Fornebodastugan och dels mot fastigheterna Tulseboda 1:56. och 
Tulseboda 1:107. Rätten att använda vägen för fastighetsägarna regleras 
via servitut.   
 

Teknisk försörjning 

Fastigheten har i dag enskild anläggning för vatten och avlopp. Området 
ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Fornlämningar och kulturhistoria  

Fornlämningar  
Inga kända fornminnen finns inom planområdet.  
Däremot finns en rad lämningar från tidigare byggnader såsom 
husgrunder och trappstenar. 
 

Kulturhistoria 
Forneboda finns beskrivet i Olofströms kultmiljöprogram (från 2004).  
 
Georg och Alma Gauffin gästade Tulseboda brunn sommaren 1887 och 
tyckte mycket om platsen. Enligt tidens nationalromantiska strömningar 
uppförde de en större högloftsstuga på östra stranden av dåvarande 
Gårdsjön och platsen döptes till Forneboda. Gårdsjön kom senare att få 
namnet Fornebodasjön. Med tiden uppfördes ytterligare ett antal 
byggnader inom området, de flesta i nationalromantisk stil.  
Forneboda utvecklades till något av ett kulturellt centrum i bygden och 
såväl brunnens gäster som flera av tidens kulturpersoner besökte 
platsen. Några år efter Georg Gauffins död sålde Alma Gauffin 1916 
forneboda till Sven Olsson Estenberg, son till Tulseboda Brunns 
grundare. Efter försäljningen såldes flera av husen för avflyttning. 
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Forneboda fungerade som folkpark med stor dansbana mellan åren 1922 
och 1943. Därefter var det barnkoloni en period fram till 1954. Efter detta 
ägdes fastigheten av Elise och Brita Eldh. 
Sedan 1994 förvaltas den av Fornebodastiftelsen. Av bebyggelsen 
återstår idag den ursprungliga Fornebodastugan, ett äldre magasin, samt 
ett uthus av senare datum. 
 
Kulturhistoriskt värde 
 
Forneboda har spelat en viktig roll för bygden som centrum för kultur av 
olika slag och har på så sätt bidragit till ortens expansion. Byggnaden är 
ett gott exempel på tidens nationalromantiska strömningar, med 
influenser från fornnordiska arvet, och har ett stort kulturhistoriskt värde. 
 
Fastigheten med tillhörande byggnad är skyddad som byggnadsminne 
sedan 1995. 
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Historiska platser 

 
 

 
 
 
 

1 Fornebodastugan                     6 Dansbana 
2 Stora villan                              7 Kungastugan 
3 Sjöstugan                                8 Lekstuga 
4 Visthus                                   9 Jordkällare 
5 Kaffebyggnaden 
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Existerande byggnader 
Idag finns tre byggnader på Forneboda. 
Ryggårdsstugan kallad Fornebodastugan, som Gauffin lät bygga år 
1880. I samband med att kommunen köpte fastigheten och 
Fornebodastiftelsen bildades genomgick huset en omfattande renovering 
under ledning av Blekinge Länsmuseum. 
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Fornebodastugan 
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Uthus norr om ryggårdsstugan. Byggår okänd. Används som vedbod och 
förvaringsrum. Handikapptoalett inredd i avskilt rum. 
Lilla visthusbod mittemot köksingången till fornstugan, härrör från 1890-
talet. I den lilla tornliknande ställningen hängde vällingsklockan.  
 
 
 

PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelse 

Planförslaget medger bebyggelse av fritidshus med tillhörande 
servicebyggnader, ett antal mindre bryggor, i anslutning till varje grupp av 
fritidshus. 
Vandrarhem samt en större brygga med kallbadhus/cafe´  
 
Ny bebyggelse ska utformas med utgångspunkt från god hushållning 
med naturresurser, kretsloppsanpassning samt en hälsosam inre och 
yttre miljö. Vid val av material och utformning av byggnader ska 
energieffektiva material och uppvärmning med förnyelsebara energikällor 
eftersträvas. Stugor, servicebyggnader och utemiljöer ska utformas i 
enlighet med nationella mål för handikappolitiken vilket innebär att 
boende i alla åldrar och med särskilda fysiska förutsättningar kan 
använda dem. 
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Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för planområdet. Huvudmannaskapet är 
enskilt. Motivet är att planen berör en enskild aktör, Fornebodastiftelsen.  
 
En samfällighetsförening finns för förvaltning av befintlig väg. Denna väg  
leder till fastigheter utanför planområdet. 
 
Kommunen är huvudman för VA-nät till planområdesgränsen. 
 

Bredband/Fiberkabelnät  

Planområdet är förberett för anslutning till fibernät.  

 

Avfallshantering 

Avtal skall upprättas med det kommunala avfallsbolaget VMAB. 
 

Natur 

En skötselplan för naturmark bör tas fram för att ge verksamheten och 
fritidsboendet en god boendemiljö. 
 
 
 

Strandskydd 

Enligt 7 kap 13 § omfattas området av strandskydd. Kartan visar strandskyddslinjen. 
 
 

Planområdet omfattar del av Fornebodasjön. Strandskydd råder om 100 
meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är 
dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, dels att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  
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Enligt 7 kap 18 § Miljöbalken återinträder strandskyddet då gällande 
detaljplan ersätts. 
 
Fornebodasjön är en av de sjöar som anges som lämpliga för 
landsbygdsutveckling i kommunens översiktsplan. 
Kultur- och fritidsområdet bidrar till att utveckla landsbygden. Detta är ett 
starkt skäl för att upphäva strandskyddet enligt MB kap.7§ 18d, e. 
Strandskyddet föreslås därför att upphävas inom kvartersmark samt delar av 

Fornebodasjön. 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära områden 
Inom ramen för Leader-projektet Medvind på landsbygden har en 
utvecklingsplan för Forneboda samt en målgruppsanalys tagits fram. 
Syftet är att skapa utveckling i Kyrkhult genom ett hållbart ekologiskt-, 
socialt- och ekonomiskt synsätt. Ekologiskt innebär detta t ex noggranna 
val av byggnadsteknik och material, energieffektivisering. Ett socialt 
hållbarsperspektiv innebär att området kring Fornebodastugan 
tillgängliggörs för natur- och kulturintresseradebesökare och Kyrkhult blir 
återigen ett kulturhistoriskt centrum. En ekonomisk hållbar utveckling 
innebär att nya lokala arbetstillfällenskapas och samtidigt ges möjlighet 
för andra företagare i närområdet att utöka sin verksamhet alternativt 
starta nya företag.  
 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Planförslag 

Ett plangenomförande och byggnation av friluftsanläggningen skapar 
flera arbetstillfällen i en kulturmiljö. Planförslaget medger byggnation för 
servicebyggnader såsom café, vandrarhem, kallbadhus.  

Offentlig och kommersiell service                              

Planområdet är cirka 1,5 kilometer från centrala Kyrkhult, där både 
offentlig och kommersiell service finns. Avståndet till Olofströms centrum, 
som har kommunens största utbud av service, är ca 10 km. 
 

Tillgänglighet 
Terrängen i området är relativt plant vilket underlättar för tillgängligheten. 
Man kan anlägga träspångare vilket underlättar för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, dessutom sparar det naturmarken då personer hänvisas 
att gå på träspångarna.   
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Inspirationsbild från Artipilagen i Stockholm, visar på tillgänglighet, 
samt på varsamhet av markpåverkan.  
 
 
 

Byggnadskultur och gestaltning 

Området där Fornebodastugan ligger har en historisk och kulturell 
betydelse i Kyrkhult. Fornebodastugan och lilla visthusbod är K-märkt 
samt att det finns historiska lämningar i området från tidigare byggnader.   

Målet är att kunna uppföra stugor för uthyrning, kallbadhus/ cafe´ samt 
servicebyggnader. Stugorna placeras i grupper med gemensamhets-
byggnad, i varje grupp. En ekonomibyggnad där teknisk utrustning kan 
inrymmas. 
Från varje grupp av stugor kan en träspång gå mellan stugorna och 
denna leder ner till sjön där en badhytt och brygga finns.   
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Inspirationsbild från Stockholm  
 
Gestaltningen av huset skall vara lågmäld och smälta in i naturen. 
Påverkan av naturmarken skall vara så liten som möjligt.  
 

Naturmiljö 

Planförslag 

Naturmiljön skall så långt som möjligt bevaras. 

Gator och trafik 

Planområdet nås från Hovmansbyggdsvägen. Befintlig väg inom området 
kan byggas ut.   
 

Gång- och cykeltrafik 

Målet är att utveckla leder, som anknyter till existerande vandrings- och 
cykelleder i närmiljön. Blekingeleden t.ex. går intill Forneboda och förbi 
Hälsokällan- och Banvallsleden, som går från Halmstad till Karlshamn 
ligger nära. 

Kollektivtrafik 
Begränsad kollektivtrafik finns. 
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Parkering och angöring 

Befintlig parkeringsyta, utnyttjas i planförslaget. Angöring till stugorna 
sker på utbyggd befintlig väg genom området med en angöringsplats vid 
varje grupp av stugor.  

Störningar 

Några störningar i form av buller skall inte finnas. 
 

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

 
Detaljplanen innebär att en stor del av naturmiljön runt Fornebodastugan 
exploateras. Fornebodastugan samt visthusbod är värdefull kulturmiljö, 
dessa förses med skyddsbestämmelser för att undvika att kulturvärden 
går förlorade. Skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser 
säkerställer också att eventuella förändringar av bebyggelsen sker på 
lämpligt sätt. 
Detaljplanen anger vidare vilken grad av hänsyn och vilka krav som ställs 
vid nybyggnation inom planområdet.   
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Grethe Silding arkitekt MAA 
Henrik O.Rådg arkitekt MAA 

Illustrationsbild över friluftsområdet 
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KONSEKVENSER  

Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen medger en 
markanvändning som innebär en betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen är att ge en samlad och allsidig 
bedömning av detaljplanens inverkan på miljön, hälsan och säkerheten 
samt hushållningen med mark och vatten och andra naturresurser. 
För att avgöra om detaljplanen medför betydande miljöpåverkan har en 
behovsbedömning gjorts. Som stöd för bedömningen har en checklista 
används, denna checklista bifogas planhandlingarna. 
Behovsbedömningen har gjorts av tjänstemän på plan- och bygg-
avdelningen. Vid behovsbedömningen framkom att detaljplanen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan och att någon MKB därför 
inte behöver upprättas. 

Naturmiljö 

Orörd naturmiljö bebyggs. Stor hänsyn skall tas vid placeringen av 
fritidshusen i förhållande till befintlig topografi och växtlighet.  

Kulturmiljö 

Ny bebyggelse läggs tillsammans med en välkänd kulturmiljö. 
Gestaltningen av fritidshusen skall visa hänsyn till befintlig kulturmiljö. 
 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning, till exempel för förlorad byggrätt. 

 

Strandskydd 

Strandskyddet föreslås att upphävas inom kvartersmark samt delar av 
Fornebodasjön.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGENS RÄTTSVERKAN 

 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning vid genomförandet av detaljplanen. 

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Tidplan  

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt nedanstående 
tidplan. 
2014 September      Samråd 
2014 Oktober           Antagande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014 Oktober           Detaljplan tidigast laga kraft (förutsatt att 
detaljplanen inte överklagas). 
 

Huvudmannaskap 

Enskilt huvudmansaskap. Stiftelsen Forneboda är ansvarig för dess 
utbyggnad, drift och underhåll.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 

Rättigheter  

Inom planområdet finns rättigheter i form av fiskerätter, servitut för väg. 
Dessa redovisas i bifogad fastighetsförteckning. Rättigheterna påverkas 
inte av  detaljplaneneläggningen.  
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator 

Planförslaget medför ingen förändring när det gäller vägar och angöring 
till området. Vägar inom planområdet ska byggas ut så att det möjliggörs 
vändplats för lastbil samt åtkomst för räddningstjänsten.   
 

Parkering 

Befintliga parkeringar finns i södra delen inom planområdet. Planen 
medger endast avlämningsplatser vid stugorna. Parkering ska ske på 
befintlig parkeringsplats. 

 

El, vatten och avlopp 

Stiftelsen Forneboda svarar för försörjning av El, vatten och avlopp. 
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. 

Avfall  

Hantering och sortering av avfall sker inom kvartersmark. 
 

Värme  

Stiftelsen Forneboda svarar för försörjning av värme. 
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR  

 

Plankostnader 

För kostnader genererade i samband med upprättande av detaljplanen 
svarar Kommunstyrelsen.  

 

Allmän plats, vägar och naturmark 

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. Kommunen är inte 
huvudman för området. 
 

Kvartersmark  

Inom kvartersmark svarar fastighetsägare för kostnader kopplade till 
planens genomförande inklusive erforderliga geotekniska 
undersökningar. Anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp utgår enligt 
gällande taxor. 

  

Inlösen och ersättning enligt Plan- och bygglagen 

Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjats. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen med 
dess rättigheter att gälla, men ändras eller upphävs planen ges inte 
längre ersättning för de rättigheter som gått förlorade. Ersättningskraven 
ska ställas till kommunen, inom två år från det att detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planförslaget har upprättats av Ann-Christin Svensson, planarkitekt plan- 
och byggavdelningen, Olofströms kommun.  

 

 

Antagen av KSau 200x-xx-xx 

Laga kraft 200x-xx-xx 

 

 

 

 


