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Yttrande över
Detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl. Karlskrona kommun
Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande
yttrande:
Vid planläggning och exploatering av ett område med högt kulturhistorisk värde, en naturmiljö
med värdefull jordbruksmark, samt en landskapsbild innehållande bl.a. äldre storgårdsmiljöer och
fornlämningar, krävs det en utomordentlig god känsla för befintliga bevarandevärden.
Föreningen Gamla Carlscrona anser inte att föreliggande förslag till detaljplan tar vederbörlig
hänsyn till rådande förhållanden inom planområdet. Något som inte heller kommunen påstår att
man gör, utan man ursäktar planen med citat: ”Vid en avvägning gentemot olika intressen har en
samhällsutveckling värderats högre än kulturmiljö och bevarande av jordbruksmark”, slut citat.
När vi i föreningen för c:a 5 år sedan, 2013-06-26, yttrade oss över planprogrammet för området,
så var vi kritiska till att föreslagen exploatering var för långtgående, och visade på brister i
hänsynen till landskapets kulturmiljö. Tyvärr anser vi inte att de förändringar som gjorts i det
ursprungliga förslaget är tillräckligt för att vi ska ändra uppfattning.
Förslaget är alldeles för omfattande och för storskaligt, om någon form av exploatering ska ske
inom aktuellt område, bör det vara med en mindre omfattande bebyggelse, och med låga
huskroppar som är anpassade till landskapet och kulturmiljön.
Enligt kulturmiljöutredningen som genomförts av Blekinge museum, utgör storgårdslandskapet
kring Karlskrona en väsentlig del av stadens och länets kulturhistoriska identitet och som bör
hanteras på ett sätt som gör det möjligt också för efterföljande generationer att uppleva den
historiska dimensionen i miljön. Givetvis ställer vi i föreningen oss helt bakom kulturmiljöutredningen. Även länsstyrelsen har tidigare med stöd av miljöbalken hävdat likartad uppfattning.
Med avseende på ovanstående uttalanden från länets viktigaste kulturmiljövårdande myndigheter,
så infinner sig givetvis också frågan om kommunens ansvar för Karlskrona som världsarvsstad.
I kulturlandskapsutredningen påpekas att en förhistorisk fornlämning finns inom det aktuella
planområdet, och att ytterligare fornlämningar förväntas framkomma i stora delar av området.
Därför bör det vara av största vikt att en arkeologisk utredning görs oberoende av, och i
anslutning till, eventuell exploatering av området.
Mot bakgrund av ovanstående yttrande anser därmed Föreningen Gamla Carlscrona att en
exploatering och bebyggelse enligt föreliggande detaljplan, inte bör genomföras.
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