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Bostadsbyggande i Torhamn 

 
Det finns ett stort behov av att bygga nya bostäder i Torhamn. Det är viktigt för utvecklingen av den här delen 

av kommunen och för Torhamns framtida möjligheter att kunna behålla skolan, affären och få bättre underlag 

för bibliotek och annan samhällsservice. Torhamn räknas också som ett nav för östra Blekinge, vilket också 

borde innebära et större fokus på att det blir en bra utveckling i samhället. 

 

Det har varit många diskussioner med kommunen om bostadsbyggande under ett stort antal år. Torhamns 

Samhällsförening har efter önskemål från kommunen gjort en enkät om intresset i bygden för nya bostäder. Den 

visade på stort intresse och den har sedan lämnats till kommunen som ett underlag för detaljplanering. 

 

Så småningom tog kommunen fram en färdig detaljplan för Torhamn 9:2 och 5:2 m.fl. som mottagits mycket 

positivt av boende i Torhamn med omnejd. Tyvärr blev den glädjen kortvarig då Försvarsmakten sa nej till 

planen och efter det stoppades den fortsatta planeringen. Vi har från Samhällsföreningens sida bidragit med 

mycket fakta till tjänstemännen, vi har haft ett öppet möte i Torhamn den 5/5 2022 med boende, inbjudna 

politiker och tjänstemän för att visa på det stora intresset från oss som bor här, men tyvärr verkar ingenting 

hända i det här ärendet. Från Samhällsföreningens sida har vi flera gånger kontaktat berörda tjänstemän, men 

det svaret vi fått är att man försöker etablera kontakt med Försvarsmakten, men utan resultat. Från 

Försvarsmaktens sida verkar det inte finnas något intresse att överhuvudtaget diskutera frågan. Nämnas kan att 

det finns i dagsläget ett miljötillstånd från 1994 som fortfarande gäller och därmed också den gräns för 90 dBC 

som anges i beslutet. Detta har Samhällsföreningen fått bekräftat efter egen skrivelse till Försvarsmakten. 

 

Vi tänker inte ge upp. Den detaljplan som nu finns vill vi ska genomföras och nu vänder vi oss till er för att om 

möjligt få hjälp med detta. Vi ser två möjligheter – en är att förmå Försvarsmakten att komma till en 

förhandling och att man där kommer överens om en lösning, en annan är att kommunen avslår Försvarsmaktens 

yttrande och startar genomförandet av detaljplanen. Vid mötet den 5/5, där tre av er deltog, nämndes en ”plan 

B” som innebär att man påbörjar detaljplanering för ett alternativt område. Från vår sida föredrar vi någon av de 

två första förslagen, dels för att det kommer att bli ett mycket attraktivt område med närhet till bad, hamn och 

den service som finns i samhället, dels kommer det att ta ytterligare ett antal år innan det kan bli en ny 

detaljplan och vi tycker att Torhamn har fått vänta alldeles för länge på nybyggnation av bostäder. 

 

Vi är naturligtvis öppna för en diskussion med en eller flera av er om ni önskar mer information. Det är bara att 

höra av er. 

 

Frågan är nu vilken sida ni står på –värnar ni om landsbygdens framtida utveckling eller Försvarsmaktens? 

 

 

 

Torhamns Samhällsförening den 28 oktober 2022 

 

Tommy Andersson, v. ordf. 073-835 11 02 eller tommymia.a@gmail.com 


