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Ordförande
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare
Aili Martinsson
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Val av justerare
Godkännande av dagordning
Budgetuppföljning nämnder - Nämnden för arbete och välfärd
Budgetuppföljning nämnder - Överförmyndarnämnden
Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om utställning
Yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Information från kommundirektören
Igångsättningsbeslut och tecknande av entreprenadavtal för ny
träningshall Jössa
Reviderade avgifter för torghandel
Förslag om att upplåta Kommunal tomtmark till Trafik-/Gatuservice för
parkering.
Markanvisningstävling, Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1
Igångsättningsbeslut fastighetsunderhåll
Tecknande av hyresavtal för nya lokaler för Hemtjänsten i Asarum
Investering av transportbilar för sotningsverksamheten
Fastighetsrättsliga åtgärder till följd av bolagisering av VA-verksamheten
Taxor för båtplats avseende föreningslivet
Avgifter Väggabadet
Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl.
Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk)
Äskande om medel för inköp och implementering av bygglovprogram
Överlåtelse av samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt
försäljning av folköl klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst
Länsövergripande samverkansavtal 2018-2020
Svar på remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting / SOU 2018:74
Kulturella och kreativa näringar (KKN) i Karlshamn
Förslag till Karlshamns kommun - Skapa ett kulturhus på Halda
Utvecklingscenter
Årsredovisning år 2018 för Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM)
Förslag till Karlshamns kommun - Projekt där ungdomar hjälper
pensionärer med datorer
Motion om att utreda möjligheten till projektet "måltidsvän" inom
Karlshamns äldreomsorg - Emanuel Norén (-)
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre - Britt
Jämstorp (KD)
Visit Blekinge ideell förening, val av ledamöter till styrelsen
Överföring av fastigheter för VA-verksamhet
Karlshamns kommuns framtida strategiska arbete
Utbetalning av kommunalt partistöd 2019
Återrapportering av uppdrag ang erbjudande om inlösen av fastighet i
Munkahus
Beslutsuppföljning
Redovisning av delegationsbeslut maj 2019
Handlingar för kännedom maj 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-26

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2892

Datum
2019-05-06

§

Budgetuppföljning nämnder - Nämnden för arbete och välfärd
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning

Beslutsunderlag
Budgetdialog 2019 ÖFN
Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Budgetuppföljning
Överförmyndarnämnden
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Hållpunkter
• Verksamheten
• Ekonomi
• Digitalisering
• Besparingar

6

Kapitel 1

Verksamheten
• Mindre ansträngd verksamhet nu än för ett par år sedan
• 2 heltidstjänster med extra hjälp för granskning av årsräkningar
• Mycket svårt att rekrytera ställföreträdare
• Kontaktat kommunikationsenheten för att få hjälp med en rekryteringsfilm
• Fundera på hur uppdraget ska göras mer attraktivt
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Kapitel 1

Ekonomi
• En ekonomi i balans
• Gruppen ensamkommande mycket mindre – schablonersättningar förenklar
•

•

Beror på tiden fram till beslut i asylärendet, åldersbedömning, SFV och om barnet lämnar
kommunen eller om de placeras.

Ökad kostnad med ett eventuellt höjt arvode 2020
•

Nämnden har ett lågt arvode – lägre än SKL:s rekommendation

•

Kan bli enklare att rekrytera

• Förstärkt posten utbildningar upp till 60 000 kr
• Uppdatering till WärnaGo kostar lite drygt 100 000 kr och ska förhoppningsvis
rymmas inom lagd budget
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Kapitel 1

Digitalisering
• Ärendehanteringssystemet Wärna upphör – övergång till WärnaGo planeras
hösten 2019
• Möjlighet att koppla på modul E-Wärna vilket är ett sätt att digitalisera hela kedjan
från ställföreträdarens bokföring till färdiggranskad redovisning

• Öka antalet Web-utbildningar för ställföreträdarna
• E-tjänster är på gång
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Kapitel 1

Besparingar
• Nämnden har inte mycket att spara på
• Utbildningar nödvändiga för både nya nämnd och handläggare
• Arvodet största utgiften – behöver kanske höja arvodesnivån
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2019-04-26

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2892

Datum
2019-05-06

§

Budgetuppföljning nämnder - Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att för Karlshamns del godkänna upprättad utställningshandling, daterad 2019-03-29
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att tillsammans med Karlskrona, Ronneby och
Sölvesborgs kommuner genomföra utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen,
PBL (2010:900)
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad
Sammanfattning
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I
(statlig) Samverkan). Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats bidrag för ett
projekt med 75 % statlig finansiering.
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en utställningshandling
avseende en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är
att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas
planering.
Parallellt pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av
Havs- och vattenmyndigheten (Ha V). Granskning av de statliga havsplanerna pågår 14
mars till 14 juni 2019. Planerna ska vara beslutade av regeringen senast 2021.
Beslutsunderlag
Jeanette Conradssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-08
Utställningshandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av
översiktsplaner avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun Ronneby kommun - Karlskrona kommun”, daterad 2019-03-29, bestående av:
- Plankarta med teckenförklaring
- Planbeskrivning
- Sammanfattning
- Samrådsredogörelse
- Samrådsyttranden i original
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutet skickas till
Utställningshandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av
översiktsplaner avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun Ronneby kommun - Karlskrona kommun”, daterad 2019-03-29, bestående av:
- Plankarta med teckenförklaring
- Planbeskrivning
- Sammanfattning
- Samrådsredogörelse
- Samrådsyttranden i original
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(4)
Dnr: 2015/1710

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
105

Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om utställning
Förslag till beslut
att för Karlshamns del godkänna upprättad utställningshandling, daterad 2019-03-29
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att tillsammans med Karlskrona, Ronneby och
Sölvesborgs kommuner genomföra utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen,
PBL (2010:900)
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I
(statlig) Samverkan). Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats bidrag för ett
projekt med 75 % statlig finansiering.
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en utställningshandling
avseende en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är
att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas
planering.
Parallellt pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av
Havs- och vattenmyndigheten (Ha V). Granskning av de statliga havsplanerna pågår 14
mars till 14 juni 2019. Planerna ska vara beslutade av regeringen senast 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-08

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Utställningshandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av
översiktsplaner avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun Ronneby kommun - Karlskrona kommun”, daterad 2019-03-29, bestående av:
- Plankarta med teckenförklaring
- Planbeskrivning
- Sammanfattning
- Samrådsredogörelse
- Samrådsyttranden i original
Beslutet skickas till
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-08
Utställningshandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av
översiktsplaner avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun Ronneby kommun - Karlskrona kommun”, daterad 2019-03-29, bestående av:
- Plankarta med teckenförklaring
- Planbeskrivning
- Sammanfattning
- Samrådsredogörelse
- Samrådsyttranden i original
Bakgrund och överväganden
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av
havsmiljön, ett fungerande ekosystem. För att nå detta anges i översiktsplanen att
kommunen vill initiera en kommunövergripande havsstudie och att detta arbete
lämpligen sker i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner
med flera.
Samverkan för kommunal havsplanering initierades under hösten 2014 av länsstyrelsen
och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en
kommungemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering
I (statlig) Samverkan).
Det pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena Bottniska
viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska vara beslutade av regeringen senast
2021. Samråd om de statliga havsplanerna genomfördes 15 februari - 15 augusti 2018
och granskning pågår 14 mars - 14 juni 2019. Syftet med den statliga havsplaneringen
är att visa hur havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden.
Den nationella havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i
samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Alla som
berörs har informerats och bjudits in att delta i arbetet med havsplanerna. Det gäller
såväl kommuner som näringsliv och ideella organisationer. Kustkommunernas bidrag i
arbetet bedömdes särskilt viktigt under 2016 och 2017, då de första förslagen till
havsplaner togs fram. Mot denna bakgrund avsatte HaV pengar till KOMPIS-bidrag för
2016 och 2017 och senare även för år 2018. Pengarna fördelades till landets
kustlänsstyrelser som i sin tur ansvarade för utlysning och prövning av ansökningar från
kommunerna. Blekinges kustkommuner ansökte och beviljades bidrag för ett tvåårigt
projekt med 75 % statlig finansiering 2016-2017 och även ytterligare medel 2018.
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Det kommungemensamma arbetet syftar till en mellankommunal och regional planering
av havet i de fyra kustkommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg i
Blekinge län. Havets gränslösa karaktär kräver en helhetssyn, vilket i sin tur ställer krav
på samverkan över såväl sektorsintressen som administrativa och geografiska gränser.
Arbetet drivs av en arbetsgrupp med representanter från varje kommun. Projektet har en
styrgrupp på respektive kommun, företrädesvis utgående från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Varje kommun har även en referensgrupp sammansatt av tjänstemän
med strategiska funktioner.
Det nationella havsplaneområdet börjar en nautisk mil utanför baslinjen. Det betyder att
kommunernas översiktsplaner och havsplanen kommer att överlappa från en nautisk mil
ut till området där svensk ekonomisk zon tar vid. Den geografiska avgränsningen för den
kommungemensamma havsplanen omfattar ett område som stäcker sig 300 meter från
land och öar ut till och med territorialhavet. De sektorsintressen som behandlas i planen
är: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring
av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.
Under september 2017 bjöd kommunerna in till dialogmöten med olika teman, ett i varje
kommun. Syftet var kunskapsuppbyggnad och att ge de som kan bli berörda
av planen möjlighet till insyn i arbetet och en möjlighet att påverka dess utformning. Ett
stort antal föreningar, organisationer och företag med intresse eller anknytning till
kust och hav bjöds in att delta. Mötena kungjordes även i lokaltidningarna i syfte att nå
ut till intresserad allmänhet.
Efter dialogskedet färdigställdes en samrådshandling och samrådet pågick under
perioden 21 februari - 4 maj 2018. Under samrådet inkom totalt 27 skriftliga yttranden.
Inkomna synpunkter har framförallt rört hanteringen av intressekonflikter mellan
naturskydd och energiproduktion till havs kontra Försvarsmaktens och sjöfartens
intressen. Även havsplanens möjliga påverkan på fisket har lyfts. I samrådet har vikten
av mellankommunal dialog men även dialog och samförstånd mellan myndigheter lyfts
som en väg framåt liksom att se bortom kommun- och länsgränser för att hitta fram till
bra helhetslösningar.
Med anledning av inkomna synpunkter har framförallt följande frågor studerats vidare:
-

möjligheten att närmare ringa in potentialen (utifrån ett antal kriterier) för att inom
havsplanens avgränsning kunna dumpa muddermassor,
klargöra vilka konfliktpunkter som finns mellan olika former av områdesskydd
och Försvarsmaktens intressen inom aktuellt havsområde,
närmare samordning med den statliga havsplaneringen som pågår parallellt,
utvecklad beskrivning av näringslivsperspektivet och dess koppling till havet.

Arbetet har nu resulterat i en utställningshandling avseende en fördjupad
kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge. Den framtagna gemensamma
översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra
gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i framtiden kommer att vara
attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är att havsplanen ska ge mer
kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas planering.
Jeanette Conradsson
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HAVSPLAN FÖR BLEKINGES KUSTKOMMUNER - PLANKARTA
Emmaboda

Kalmar
kommun
ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLANER AVSEENDE HAVSOMRÅDET I SÖLVESBORGS KOMMUN, KARLSHAMNS KOMMUN,kommun
RONNEBY KOMMUN OCH KARLSKRONA KOMMUN
Älmhults
Tingsryds
UTSTÄLLNINGSHANDLING
kommun
kommun

2019-03-29
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TECKENFÖRKLARING
NATUR

Områden avgränsade av riksintresse för naturvården,
Natura 2000-områden samt naturreservat.
Se sid 22 och 34.

FÖRSVAR

Områden avgränsade av riksintresse för totalförsvarets
militära del, inkluderande öppna riksintressen, öppna
områden av betydelse och påverkansområden.
Se sid 22 och 33.

YRKESFISKE

Områden avgränsade av riksintresse för yrkesfisket samt
fångstområden med 75 % landningsvärde. Se sid 23 och 31.

ENERGI

Områden av riksintresse för energiproduktion.
Se sid 22 och 33.

SJÖFART

Områden av riksintresse för sjöfart - farled.
Se sid 22 och 32.

SANDTÄKT

Område för potentiell sandtäkt (SGU). Se sid 32.

KUSTZONEN

Område innanför linjen (närmast land) utgör
hänsynsområde för kustvärden. Inom området finns
områden av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och
högexploaterad kust. Se sid 23 och 30.

UTREDNINGSOMRÅDE

Utredningsområde inom vilket möjligheten till undantag
från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljöbalken kan
komma att prövas för rena muddermassor. Se sid 23 och 32.

OMRÅDESINDELNING
(1) - (16)

Områden avgränsade med heldragen svart linje
beskrivs nedan:
(1) Nf - Södra Sölvesborgskusten
Område med huvudanvändning natur.
Se sid 24.
(2) Nf – Pukaviksbukten
Område med huvudanvändning natur.
Se sid 24.
(3) Nf - Väst Tärnö
Område med huvudanvändning natur.
Se sid 24.
(4) FN - Öst Tärnö
Område med huvudanvändning försvar och natur.
Se sid 24.
(5) FN – Gåsfeten
Område med huvudanvändning försvar och natur.
Se sid 26.
(6) FN - Utklippan-Östkusten
Område med huvudanvändning försvar och natur.
Se sid 26.
(7) F - Hanöbukten
Område med huvudanvändning försvar.
Se sid 26.
(8) Fn - Södra utsjöområdet
Område med huvudanvändning försvar.
Se sid 26.
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(9) FU - Klippbanken
Område med huvudanvändning försvar och utvinning av
material.
Se sid 27.
(10) Fn - Östra utsjöområdet
Område med huvudanvändning försvar.
Se sid 27.
(11) Efn - Taggen
Område med huvudanvändning energiproduktion.
Se sid 27.
(12) Efn - Taggen öst
Område med huvudanvändning energiproduktion.
Se sid 28.
(13) FEn - Hanöbanken
Område med huvudanvändning försvar och
energiproduktion. Se sid 28.
(14) Efn - Trolleboda
Område med huvudanvändning energiproduktion.
Se sid 28.
(15) fn - Kalmarsund
Område med generell användning. Se sid 29.
(16) fn - Sydöstra utsjöområdet
Område med generell användning. Se sid 29.

ÖVRIGT

Lämpligheten för vattenbruk och ny fast infrastruktur inom
planområdet behöver klarläggas genom tillståndsprocesser kopplade till åtgärden.
Se sid 23, 31 och 33.
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UTSTÄLLNINGSHANDLING
2019-03-29

HAVSPLAN
FÖR BLEKINGES KUSTKOMMUNER
Ändring av översiktsplaner avseende havsområdet i
Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun
Ronneby kommun - Karlskrona kommun
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Havsplan för Blekinges kustkommuner
Detta projekt har medfinansierats genom statligt stöd i form av KOMPIS-bidrag (KOMmunal
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Förord
Havet har alltid varit en del av Blekinges identitet. Närheten till havet har format landskap och
människor. Havet har gett generationer sin utkomst och föda genom det rika fisket. Det har
fungerat som transportväg och tjänat landet för säkerhet och värn.
Kust, skärgård och hav är sammanlänkade och rymmer tillsammans mycket stora naturoch kulturvärden. Vi har ett gemensamt ansvar att förvalta denna rikedom för kommande
generationer. Det är något vi känner stolthet över att kunna erbjuda både boende och
besökare.
Havet kan också fungera som plats för omställningen till förnyelsebar energi. Med fördel
kombineras framtidens energianläggningar till havs med ett modernt vattenbruk. Här kan
Blekinge spela en central roll och nya möjligheter skapas för länets näringsliv.
Havsplanering kräver samverkan, mellan oss kustkommuner i Blekinge och med staten för att
bli lyckosam. För att en framsynt och långsiktigt hållbar användning av havet ska vara möjlig
krävs det omfattande kunskap om havets naturvärden och ekosystem. Vi måste värna havets
gröna infrastruktur för att främja de viktiga ekosystemtjänsterna. Där finns nyckeln till den
goda havsförvaltning som är en förutsättning för Blekinges utveckling.
Tillsammans lägger vi ut kursen!

Louise Erixon

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Sölvesborgs kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Ronneby kommun

Per-Ola Mattsson

Sandra Bizzozero

Kommunstyrelsens ordförande
Karlshamns kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Karlskrona kommun
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Inledning
Läsanvisning

Demokrati och dialog

Denna plan över Sölvesborgs, Karlshamns,
Ronnebys och Karlskrona kommuners utsjövatten
utgör en ändring av de översiktsplaner och de
ställningstaganden över havsområdet som dessa
planer omfattar.

Under september 2017 bjöd kommunerna in
till dialogmöten med olika teman, ett i varje
kommun. Syftet var kunskapsuppbyggnad och
att ge de som kan bli berörda av planen möjlighet
till insyn i arbetet och en möjlighet att påverka
dess utformning. Ett stort antal föreningar,
organisationer och företag med intresse eller
anknytning till kust och hav bjöds in att delta.
Mötena kungjordes även i lokaltidningarna i syfte
att nå ut till intresserad allmänhet.

Plandokumentet består av två delar, en plankarta
och en planbeskrivning (detta dokument).
Plankartan visar den övergripande användningen
av havsområdet och rekommendationer för hur
det ska användas. Planbeskrivningen innehåller
förutom en inledning, en beskrivning av själva
planförslaget och dess konsekvenser samt en
redogörelse för aktuella planeringsförutsättningar.

Vid mötet som anordnades i Sölvesborg
behandlades i huvudsak förhållandet mellan
vindkraft och försvar, fiskodlingens och yrkesfiskets
villkor samt övergödningen. I Karlshamn låg
fokus i diskussionen på olika aspekter av sjöfart
och dumpning av muddermassor medan mötet i
Ronneby främst behandlade aktiviteter i kustzonen
och förhållandet mellan kust och hav. På det
avslutande mötet som anordnades i Karlskrona,
kretsade diskussionen i stor utsträckning kring
förhållandet mellan försvar- och energiintresset.

I kapitlet Planförslag nedan beskrivs de politiska
ställningstagandena för den översiktliga
havsplaneringen i Blekinge. Målbeskrivningar anger
vilka mål som ska uppnås och strategier anger
hur havsområdet kan användas och utgör även
grunden för framtida beslut. Angivna strategier
utgår från de förutsättningar och anspråk som
identifierats inom havsområdet. Förslag och
ställningstaganden omfattar olika sektorsintressen:
kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske,
vattenbruk, utvinning och lagring av material,
luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi
och natur. Det finns en tydlig koppling mellan
planbeskrivningens rekommendationer och
plankartans områdesindelning.

Samråd med länsstyrelsen, kring avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, genomfördes i maj/
juni 2017. I december 2017 träffade arbetsgruppen
handläggare och sakexperter på länsstyrelsen för
en tidig dialog kring planens kommande innehåll
och ställningstaganden.

Samråd

I kapitlet Planeringsförutsättningar beskrivs de
grundläggande utgångspunkter som planeringen
av havet har utgått ifrån. Här redovisas aktuell
kunskap om havsområdet, dess geografiska och
fysiska förutsättningar, hur havsområdet används
samt utpekade intressen och övriga anspråk.
Kapitlet fungerar som ett kunskapsunderlag för
planförslaget.

Beslut om samråd togs i januari/februari 2018 i
respektive kommun. Samrådet för översiktsplanen
pågick under perioden 21 februari 2018 till och med
4 maj 2018. Information om samrådet skickades ut
enligt sändlista till remissinstanser samt föreningar
och företag.
Havsplanen ställdes i de fyra kustkommunerna
sammantaget ut på 15 utställningsplatser och på
respektive kommuns webbplats. Det anordnades
även ett gemensamt samrådsmöte i Karlshamns
rådhus den 6 mars 2018. På mötet presenterades
förslaget till havsplan närmare och det lämnades
även öppet för dialog. På mötet deltog, utöver
kommunrepresentanter och konsulter, 55 personer.

I kapitlet Miljökonsekvenser redovisas de
konsekvenser planförslaget kan förväntas innebära.
I det avslutande kapitlet Underlag redovisas det
kunskapsunderlag och de källor som fungerat som
underlag till framtagandet av denna plan.
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Översiktsplanen har betydelse för beslut i
kommunens nämnder och förvaltningar men
även för andra myndigheter i beslut kopplade till
planering, byggande och tillståndsprövning. En
översiktsplan ska antas av kommunfullmäktige och
är vägledande för kommunens arbete och beslut,
men är inte juridiskt bindande.

Minnesanteckningar från mötet redovisas i bilaga
till samrådsredogörelsen.
Beslut om utställning av det reviderade förslaget till
kommungemensam havsplan togs i april/maj 2019
i respektive kommun. Utställning av planförslaget
kommer att genomföras under perioden maj augusti 2019.
Efter utställning och eventuella mindre justeringar,
kan översiktsplanen antas av kommunernas
fullmäktigeförsamlingar mot slutet av 2019.

Havsplanens ligger till grund för framtida beslut
om vad som sker i havet och var. I många fall ligger
dock mandatet för beslut hos Länsstyrelsen och
andra myndigheter. Se illustration nästa sida.

Vad är en översiktsplan?

Ändring av översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen
behandlar kommunens långsiktiga utveckling
främst genom att hantera de strategiska frågorna
för mark- och vattenanvändning samt byggande.
Översiktsplanen ska bland annat redovisa
kommunens syn på hur den byggda miljön ska
utvecklas, användas och bevaras. Den ska också
redovisa kommunens syn på hur riksintressen och
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur
relevanta nationella och regionala mål samordnas
till en hållbar utveckling.

Denna handling utgör ett förslag till ändring av
respektive kommuns översiktsplan avseende berört
havsområde.
En ändring av översiktsplan regleras i 3 kapitlet,
23 § i plan- och bygglagen. För en ändring gäller
samma krav på innehållet som för en översiktsplan
i övrigt. Om planen innebär en ändring av den
gällande översiktsplanen ska sambanden med och
konsekvenserna för översiktsplanen som helhet
redovisas. Processen är i huvudsak densamma som
för en kommunomfattande översiktsplan.

Planområdet omfattar Blekinge kustkommuners utsjövatten, 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet (planområdet
markerat med svart heldragen linje).
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Illustration över havsplanens mandat i förhållande till reglering och styrning av
verksamheter i havsområdet via lagstiftning, föreskrifter, nationella mål med
mera. (Illustrationen är baserad på en bild framtagen för Blå Översiktsplan för
Norra Bohuslän)
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Översiktsplanens
avgränsning

förutsägbarheten för de aktörer som avser att
bedriva verksamhet till havs.

Geografisk avgränsning

•

Samspela med den statliga planeringen

•

Identifiera förenliga och oförenliga intressen och
anspråk

•

Ge rumsliga förutsättningar för nyttjande och
bevarande

Havsplanen ska:

Den geografiska avgränsningen för den kommungemensamma havsplanen omfattar ett område
som stäcker sig 300 meter från land och öar ut till
och med territorialhavet (se karta nedan).

Planen innehåller rekommendationer för hur
havsområdet långsiktigt ska användas för att
säkerställa en hållbar användning och nyttjande av
våra gemensamma resurser.

Tematisk avgränsning
Havs- och vattenmyndigheten presenterade 2015
ett inriktningsdokument med de sektorsintressen
som de statliga havsplanerna kommer att behandla.
Den här kommungemensamma havsplanen
för Blekinge följer i stort sett samma tematiska
avgränsning.

Planarbete och organisation
Länsstyrelsen i Blekinge och biosfärområdet
Blekinge Arkipelag tog under hösten 2014 initiativ
till en kommungemensam havsplanering för
kustkommunerna i Blekinge. Kommunerna inledde
sedan ett arbete under 2015 med att, i samverkan
med länsstyrelsen, inventera kunskapsunderlag,
undersöka möjligheterna att söka projektmedel
och att hitta strukturerna för ett samarbete kring
framtagandet av en gemensam havsplan i form av
en fördjupning av översiktsplan.

De sektorsintressen som behandlas i planen är:
kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske,
vattenbruk, utvinning och lagring av material, luftoch sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Syfte
Syftet med denna kommungemensamma havsplan
är att ange kommunernas viljeinriktning för
vattenanvändningen inom planområdet och öka

Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas

Röd streckning redovisar havsområdet där stat och kommun har ett överlappande planeringsansvar.
(Bild: Havs- och vattenmyndigheten)
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översiktsplaner ska vara vägledande är regeringen
angelägen om att de statliga havsplanerna
och kommunernas översiktsplaner stämmer
överens när havsplanerna väl antas. Havs- och
vattenmyndigheten har därför avsatt pengar till
så kallat KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I
(statlig) Samverkan) för 2016-2018. Pengarna har
fördelats till landets kustlänsstyrelser som ansvarar
för utlysning och prövning av ansökningar från
kommunerna. Blekinges kustkommuner tog våren
2016 fram en projektplan och medel söktes och
beviljades för planarbetet. En kompletterande
ansökan om KOMPIS-bidrag för perioden 20182019 skickades in sommaren 2018 och medel
beviljades av länsstyrelsen i juni 2018.

att kommunerna och staten har överlappande
planeringsansvar i större delen av territorialhavet
(se illustration nedan och på föregående sida).

Arbetet drivs av en arbetsgrupp med
representanter från varje kommun. Projektet har
en styrgrupp på respektive kommun, företrädesvis
utgående från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Varje kommun har även en referensgrupp
sammansatt av tjänstemän med strategiska
funktioner.

Överlappning mellan statlig och kommunal havsplanering
redovisas med blå yta ovan.

Havsplanering innebär
avvägning mellan olika
intressen

Samordning med den
statliga havsplaneringen

Havet har stor betydelse för bland annat
näringslivsutveckling, försvar, luft- och sjöfart,
yrkesfiske, energi men också för friluftsliv, turism
och boende. Havsplanering kan beskrivas som
en process för att analysera och organisera
verksamheter i havsområdet för att uppnå
miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål.
Det handlar om att i en öppen process och med
inriktning mot framtiden skapa möjligheter för
och göra avvägningar mellan olika intressen för
nyttjande, utveckling och bevarande.

Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i
miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som
innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner;
för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och
vattenmyndigheten och arbetet sker i samverkan
med berörda nationella myndigheter och landets
kustlänsstyrelser.
Formellt samråd över de statliga havsplanerna
genomfördes under våren och sommaren 2018.
Utställning av det reviderade förslaget sker under
våren och sommaren 2019. Färdiga förslag till
statliga havsplaner ska därefter överlämnas till
regeringen för beslut.

Havsplanering, på såväl statlig som kommunal
nivå, hanterar främst de rumsliga aspekterna.
Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner;
i och på havsbotten, i vattenpelaren, på havsytan
samt utrymmet där ovanför. Det handlar om
att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga
förutsättningar för olika typer av verksamheter eller
skydd i havet.

De nationella havsplanerna kommer, när de är
antagna, att vara vägledande för kommunernas
planläggning. Mot denna bakgrund är det viktigt
att bedriva en parallell kommunal planering av
havet för att uppnå ett samspel med och kunna
vara aktivt delaktig i den statliga havsplaneringen.

Plan- och bygglagen anger att mark- och
vattenområden ska användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade
till med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt

Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska
zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil
(1 852 meter) utanför den svenska baslinjen med
undantag av fastighetsindelat vatten. Detta innebär
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god hushållning ur ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt.

ny vision för år 2050. I dokumentet redovisas
kommunens framtida utvecklingsriktningar där
den geografiska avgränsningen sammanfaller med
havsplaneringen.

I plan- och bygglagen beskrivs vidare vad som
räknas som allmänna intressen, bland annat
natur- och kulturaspekter, hänsyn till omgivningen
samt vissa bestämmelser i miljöbalken. En del
av de allmänna intressena är riksintressen enligt
miljöbalken. Såväl områden som är skyddsvärda på
grund av sina speciella värden som områden och
anläggningar som är av betydelse för ett speciellt
nyttjande kan vara utpekade som riksintresse. Även
allmänna intressen som inte kan utgöra riksintresse,
exempelvis områden för vattenbruk, kan vara
viktiga i havsplaneringen.

I de fall ny kunskap framkommer, förutsättningar
ändras eller viljeinriktningen blir en annan, så kan
utfallen för de olika intressena inom havsplanens
område behöva uppdateras inom Karlskronas
kommungräns. Preliminärt antagande för
kommunens översiktsplan är år 2020.

Ronneby kommun
Ronneby kommun arbetar för närvarande med
en revidering av den kommunomfattande
översiktsplanen. Kommunen har för avsikt att jobba
vidare med planeringen i kustzonen.

I vissa områden finns överlappande anspråk
på riksintressen och olika användning kan
vara i konflikt med varandra. I den statliga
havsplaneringen ska en noggrann avvägning göras
för vad varje enskilt område är mest lämpat för.
Här är det viktigt att den kommungemensamma
havsplanen kommer med inspel till den statliga
planeringen. Ett riksintresseanspråk behöver inte
innebära ett förbud mot andra åtgärder i eller i
närheten av området, men dess värden ska skyddas
i planeringen.

Karlshamns kommun
Karlshamns kommun anger i sin
kommunomfattande översiktsplan att man
avser upprätta en fördjupad översiktsplan för
skärgården för att i ett sammanhang kunna studera
bebyggelsefrågor och allmänhetens tillgång till
skärgården med flera frågor.

Sölvesborgs kommun

Havsplanen har arbetats fram med utgångspunkt
i ekosystemansatsen. Genomgående ger planen
röst åt ett synsätt där välmående ekosystem är
grundläggande och avgörande för den marina
utvecklingen. Vi människor är beroende av de
tjänster som ekosystemen på olika sätt förser oss
med; produktion av syre, av fisk, attraktiva miljöer
och kvalitativ fritid, begränsning av effekter av
klimatförändringar med mera. Den kommunala
havsplaneringen har därför ett ansvar att säkerställa
att ekosystemen nyttjas på ett sätt som gör att de
kan fortsätta producera dessa tjänster även på lång
sikt.

Sölvesborgs kommun arbetar för närvarande
med en revidering av den kommunomfattande
översiktsplanen.

Gemensamt arbete
Följande frågor hanteras lämpligen gemensamt för
blekingekustens havsområde:

Fortsatt arbete
Denna kommungemensamma havsplan kommer
att följas upp med annan planering i respektive
kommun samt i viss utsträckning gemensamt
utredningsarbete.

Karlskrona kommun
Karlskrona kommun reviderar sin
kommunomfattande översiktsplan utifrån en
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•

inventering, analysering och värdering av
marina kulturmiljöer och lämningar.

•

kartläggning och identifiering av lämpliga
platser för vattenbruk.

•

kartläggning och identifiering av platser där
det bedöms möjligt att pröva lämpligheten av
dumpning av muddermassor.

Planförslag
Vision för havsplaneringen

naturlig och självklar del av de blekingska kust- och
skärgårdssamhällena. Vattenbruket har utvecklats
och odlingarna i Blekinge bidrar aktivt till den
minskande övergödningen.

Den vision som finns för Sveriges maritima
strategi är också Blekinges; att genom
konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara
maritima näringar bidra till ökad sysselsättning,
minskad miljöbelastning och en attraktiv
miljö. Visionen tar sikte på år 2050 och
havplaneringen, såväl statlig som kommunal, är
ett verktyg i strävan mot denna vision.

Handeln i Östersjöområdet har fortsatt att öka och
sjöfartens godsvolymer är nu mer än dubbelt så
stora som 2020. Dessutom har närsjöfarten ökat
med en intensiv trafik mellan svenska hamnar
utmed hela kusten. Blekinges hamnar är viktiga
hubbar i sjöfartens nätverk, både nationellt och
internationellt. Havets motorvägar är många och
tätt trafikerade men samtidigt väl avgränsade,
vilket lämnar gott om utrymme för andra näringar.
Sjöfartens utsläppsnivåer är låga och få fartyg körs
längre på fossila drivmedel.

Vision för Blekinge med sikte på 2050
Genom framgångsrik havsmiljöförvaltning i
Blekinge har miljön i havet uppnått god ekologisk
och kemisk status. Östersjöns syrefattiga bottnar
har återhämtat sig och övergödning på grund av
jordbruk och sjöfart är minimerad. Utsläppen från
industrin är minimerade och tillförseln av miljögifter
har stoppats. Dynamiken mellan olika fiskarter är
återställd, bifångsten i fiskegarn har minskat och
sjöfågelpopulationerna har vuxit sig starka.

Användningen av förnybara energikällor i havet
utgör en betydande del av Sveriges och Blekinges
energiproduktion. Det utbyggda nätverket av
kraftkablar över haven har möjliggjort en effektiv
elhandel i norra Europa. Den infrastruktur som
byggts upp i samband med den havsbaserade
energiutvinningen nyttjas även av vattenbruket,
med odling av bland annat biogasgenererande alger
integrerat med energianläggningarnas plattformar.
Samverkan mellan teknikområden har skapat många
arbetstillfällen och bidrar till en hållbar utveckling
miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Blekinge är del av ett sammanhängande nätverk
av funktionellt naturskydd som omfattar alla
Sveriges havsområden. Utsjöbankar som Utklippan
och Hanöbanken är viktiga länkar i denna kedja.
Forskning och miljöövervakning har lett till större
kunskap om marina ekosystem och hur de bäst kan
förvaltas.

Havsplanerna bidrar till förutsättningar för Sverige
och svenska intressen. Även om säkerhetssituationen
numera är god i Östersjöområdet så är det fortsatt
viktigt att ha god beredskap. Havsplaneringen är en
bra plattform för strategiska lokaliseringsfrågor vilket
stödjer totalförsvarets verksamhet och strategisk
försörjning.

Allt eftersom havets ekosystem blivit friskare har
hållbar turism blivit en av de viktigaste näringarna
i länet. Besöksnäringen har ökat kraftigt och lokala
arbetstillfällen har skapats. Blekinges kust- och
skärgård, natur och kulturmiljöer och havsanknutet
friluftsliv, segling, fiske och paddling, lockar många
besökare.
Med stöd av ekosystembaserad fiskeriförvaltning
är fiskbestånden goda och stabila. Blekinge har en
effektiv och fullt miljöanpassad fiskeflotta. Fisket
sker på fiskebeståndens överskott, där fångsterna
inte medför att bestånden minskar eller att
rekryteringen påverkas negativt. Fiskeredskapen
har utvecklats så att fiske kan ske utan att bottnarna
skadas. De ökade bestånden och efterfrågan på
nyttig närproducerad mat har medfört att det
kustnära fisket har ökat. Fiske-näringen är en
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Intressekonflikter

Anspråks- och konfliktmatris

På efterföljande sidor följer en kort
sammanställning över möjliga intresse- och
anspråkskonflikter i området, vilka sedan senare i
kapitlet följs upp med ställningstaganden.

Inom havsområdet finns intressen med anspråk
som delvis sammanfaller och kanske till och
med gynnar varandra. Det finns även reella och
potentiella intressekonflikter i havsområdet
- av skiftande grad och art - som alla behöver
hanteras i samband med åtgärder som planeras
inom havsområdet.

I sammanställningen blir det med nödvändighet en
viss upprepning då de olika intressena ställs mot
varandra på två ställen, med utgångspunkt från
respektive intresse.

Förklaring
Intressena och deras anspråk är i princip förenliga - inga ställningstagande krävs
Viss konflikt kan finnas mellan intressena och deras anspråk - ställningstaganden
kan behövas
Konflikt finns mellan intressena och deras anspråk - ställningstaganden kan
behövas

Energi
Natur
Konflikts- och anspråksmatris.

14
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Energi

Försvar

Försvar

Infrastruktur

Infrastruktur

Luft- och sjöfart

Luft- och sjöfart

Utvinning och lagring
av material

Utvinning och lagring av material

Vattenbruk

Vattenbruk

Yrkesfiske

Yrkesfiske

Friluftsliv och
besöksnäring

Friluftsliv och besöksnäring

Kulturmiljö

Påtaglig konflikt kan finnas mellan intressena och deras anspråk ställningstaganden krävs

Kulturmiljö

Friluftsliv och besöksnäring

Värnandet av marina kulturvärden kan stå i konflikt
med anspråk som exploatering, resursutvinning och
andra bottenpåverkande aktiviteter. När det gäller
naturmiljöer finns ofta en positiv synergieffekt då
exempelvis vrak kan skapa en skyddad biotop där
många marina arter kan etablera sig.

Friluftsliv och besöksnäring är relativt begränsad
i sin konflikt med övriga intressen men framförallt
bullrande och i havsområdet visuellt närvarande
anspråk står i konflikt med intresset. Yrkesfisket och
fritidsfisket har liknande anspråk vad gäller fångst.
 Friluftsliv och besöksnäring - Kulturmiljö

Begränsad intressekonflikt. Dykning skulle kunna
påverka kulturmiljövärden.

 Kulturmiljö - Friluftsliv och besöksnäring

Begränsad intressekonflikt. Dykning skulle kunna
påverka kulturmiljövärden.

 Friluftsliv och besöksnäring - Yrkesfiske

Viss konflikt kan finnas mellan fritidsfiske och
yrkesfiske.

 Kulturmiljö - Yrkesfiske

Konflikt kan finnas genom bottentrålning eller
andra fiskemetoder som påverkar havsbotten.
”Spökgarn” fastnar ofta i vrak vilket leder till att
kulturmiljövärden skadas.

 Friluftsliv och besöksnäring - Vattenbruk

 Kulturmiljö - Vattenbruk

Viss konflikt kan finnas beroende på placering
då anläggning för vattenbruk kan vara både
ytkrävande och störa visuella intryck.

Viss konflikt kan finnas om anläggningar
för vattenbruk etableras i områden med
kulturmiljövärden.

 Friluftsliv och besöksnäring - Utvinning och
lagring av material

 Kulturmiljö - Utvinning och lagring av material

Begränsad intressekonflikt. Intressenas anspråk
finns inte inom samma områden.

Viss konflikt kan finnas om utvinning eller
lagring av material genomförs i områden med
kulturmiljövärden. Även muddring av farleder kan
ge påverkan.

 Friluftsliv och besöksnäring - Luft- och sjöfart

Viss konflikt kan finnas genom buller- och
avgaspåverkan från sjö- och flygtransporter och vid
exempelvis oljeutsläpp vid olyckor.

 Kulturmiljö - Luft- och sjöfart

Begränsad intressekonflikt. Möjligen kan sjöfarten
orsaka skador på kulturmiljövärden vid nödankring

 Friluftsliv och besöksnäring - Infrastruktur

Begränsad intressekonflikt. Möjlig visuell påverkan
vid eventuella sjökabeldragningars möte med land
och övergång till luftledning

 Kulturmiljö - Infrastruktur

Viss konflikt kan finnas då kulturmiljövärden kan
skadas vid dragning av sjökabel eller ledningar på
botten.

 Friluftsliv och besöksnäring - Försvar

Begränsad intressekonflikt. Dock kan friluftslivet
rimligen påverkas då övningar pågår.

 Kulturmiljö - Försvar

Viss konflikt kan finnas vid aktiviteter som påverkar
bottnar med kulturmiljövärden.

 Friluftsliv och besöksnäring - Energi

Konflikt kan finnas då exempelvis en vindkraftspark
till havs kan ses från långa avstånd.

 Kulturmiljö - Energi

Konflikt kan finnas om man etablerar exempelvis
vindkraftverk i områden med kulturmiljövärden.

 Friluftsliv och besöksnäring - Natur

Begränsad intressekonflikt. Intensiv besöksnäring
skulle dock kunna innebära påverkan på
naturvärden.

 Kulturmiljö - Natur

Begränsad intressekonflikt. Kulturmiljöer i havet
utgör ofta biotop för olika arter.
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Yrkesfiske

Vattenbruk

Yrkesfisket rör sig över stora havsområdet och kan
hantera de flesta övriga anspråk i havsområdet.
Intresset står framförallt i konflikt med natur- och
kulturvärden genom dess påverkan på bottnar
vid bottentrålning samt risk för påverkan på
biodiversiteten genom överfiske och bifångster.

Vattenbruk är ofta av en ytkrävande karaktär och
kommer i konflikt med andra intressen som också
har ytanspråk. Miljömässigt kan vattenbruk innebära
såväl positiva som negativa konsekvenser beroende
på utformning och aktuell art.
 Vattenbruk - Kulturmiljö

Viss konflikt kan finnas om anläggningar för
vattenbruk etableras(förankras) i områden med
kulturmiljövärden.

 Yrkesfiske - Kulturmiljö

Konflikt kan finnas genom bottentrålning eller
andra fiskemetoder som påverkar havsbotten.
”Spökgarn” fastnar ofta i vrak vilket leder till att
kulturmiljövärden skadas.

 Vattenbruk - Friluftsliv och besöksnäring

Viss konflikt kan finnas beroende på placering
då anläggning för vattenbruk kan vara både
ytkrävande och störa visuella intryck.

 Yrkesfiske - Friluftsliv och besöksnäring

Viss konflikt kan finnas mellan fritidsfiske och
yrkesfiske.

 Vattenbruk - Yrkesfiske

Viss konflikt kan finnas - framförallt genom
ytkonkurrens då större anläggningar för vattenbruk
kan komma att styra undan fisket till andra
områden.

 Yrkesfiske - Vattenbruk

Viss konflikt kan finnas - framförallt genom
ytkonkurrens då större anläggningar för vattenbruk
kan komma att styra undan fisket till andra
områden.

 Vattenbruk - Utvinning och lagring av material

Begränsad intressekonflikt.

 Yrkesfiske - Utvinning och lagring av material

Begränsad intressekonflikt.

 Vattenbruk - Luft- och sjöfart

Viss konflikt kan finnas. Framförallt kopplat till
riskerna med sjöfart, exempelvis utsläpp.

 Yrkesfiske - Luft- och sjöfart

Viss konflikt kan finnas - risk för utsläpp från
sjöfarten som påverkar fisket.

 Vattenbruk - Infrastruktur

Begränsad intressekonflikt. Möjligen kan konflikt
uppstå vid sjökabelläggning och service av
befintliga ledningar om anläggningar finns i samma
område.

 Yrkesfiske - Infrastruktur

Viss konflikt kan finnas om fasta installationer
riskerar att påverkas av bottentrålning.
 Yrkesfiske - Försvar

Begränsad intressekonflikt. Intressena bedöms
kunna samverka i havsområdet.

 Vattenbruk - Försvar

Viss konflikt kan finnas för anläggningar
lokaliserade i närheten av övningsområden.

 Yrkesfiske - Energi

Viss konflikt kan finnas. En vindkraftspark tar plats
och begränsar fisket i viss mån samtidigt som dess
fundament kan skapa gynnsamma förhållanden för
fisk och därmed yrkesfisket.

 Vattenbruk - Energi

 Yrkesfiske - Natur

 Vattenbruk - Natur

Risk för konflikt genom överfiske och bifångster
som kan rubba ekosystem i havet samt
bottenpåverkan vid trålning. ”Spökgarn” kan
fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och
andra marina djur år efter år.

Risk för konflikt med tanke på näringsläckage från
fiskodlingar eller genom förändringar i arvsmassan
hos ”vildfisk” om odlad fisk tar sig ut. Odling av
alger och musslor kan ha gynnsam effekt på
naturen.

16

Begränsad intressekonflikt. Möjligheter till
synergieffekt genom exempelvis en kombination av
vattenbruk och vindkraftspark.
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Utvinning och lagring av material

Luft- och sjöfart

Utvinning- och lagring av material berör i huvudsak
havsbotten och kan där komma i konflikt med andra
bottenrelaterade anspråk som skyddandet av naturoch kulturmiljöer, infrastruktur och försvar föranleder.

Transportsektorn kan genom sin närvaro i
havsområdet störa både människor och djur med
buller och utsläpp. Det kan även finnas konflikter
rörande fasta installationer på botten kopplat till
nödankring och i ytan kopplat till navigering och
utrymme.

 Utvinning och lagring av material - Kulturmiljö

Viss konflikt kan finnas om utvinning eller
lagring av material genomförs i områden med
kulturmiljövärden. Även muddring av farleder kan
ge påverkan.

 Luft- och sjöfart - Kulturmiljö

Begränsad intressekonflikt. Möjligen kan sjöfarten
orsaka skador på kulturmiljövärden vid nödankring.

 Utvinning och lagring av material - Friluftsliv och
besöksnäring

 Luft- och sjöfart - Friluftsliv och besöksnäring

Begränsad intressekonflikt. Intressenas anspråk
finns inte inom samma områden.

Viss konflikt kan finnas genom buller- och
avgaspåverkan från sjö- och flygtransporter och vid
exempelvis oljeutsläpp vid olyckor.

 Utvinning och lagring av material - Yrkesfiske

 Luft- och sjöfart - Yrkesfiske

Viss konflikt kan finnas - risk för utsläpp från
sjöfarten som påverkar fisket.

Begränsad intressekonflikt.
 Utvinning och lagring av material - Vattenbruk

 Luft- och sjöfart - Vattenbruk

Begränsad intressekonflikt.

Viss konflikt kan finnas. Framförallt kopplat till
riskerna med sjöfart, exempelvis utsläpp.

 Utvinning och lagring av material - Luft- och
sjöfart

 Luft- och sjöfart - Utvinning och lagring av
material

Begränsad intressekonflikt. Viktigt att beakta
farledsdjup vid lagring av material.

Begränsad intressekonflikt. Viktigt att beakta
farledsdjup vid lagring av material.

 Utvinning och lagring av material - Infrastruktur

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med placering av
infrastruktur.

 Luft- och sjöfart - Infrastruktur

Viss konflikt kan finnas rörande fasta installationer
på botten vid behov av nödankring.

 Utvinning och lagring av material - Försvar

 Luft- och sjöfart - Försvar

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med specifika
övningsplatser eller områden med andra
försvarsintressen.

Begränsad intressekonflikt.
 Luft- och sjöfart - Energi

Viss konflikt kan finnas för mellan anläggning för
energiproduktion och luft- och sjöfart men regler
för höjd och för hindermarkering styr utbyggnad.

 Utvinning och lagring av material - Energi

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med område för
energi.

 Luft- och sjöfart - Natur

Konflikt kan finnas - risk för utsläpp från sjöfarten
som påverkar naturmiljöer.

 Utvinning och lagring av material - Natur

Risk för konflikt då muddring av farleder eller
utvinning och lagring av material kan påverka
havsmiljön på både kort och lång sikt.
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Infrastruktur

Försvar

Infrastruktur i form av sjökabel och ledningar på
havsbottnen riskerar att komma i konflikt med andra
bottenrelaterade anspråk som skyddandet av naturoch kulturmiljöer, yrkesfiske, utvinning och lagring av
material och försvar föranleder.

Försvarets verksamheter kan i viss utsträckning
komma i konflikt med flertalet andra anspråk på
havet. Möjlighet till samverkan med andra intressen
bedöms dock som stor.
 Försvar - Kulturmiljö

Viss konflikt kan finnas vid aktiviteter som påverkar
bottnar med kulturmiljövärden.

 Infrastruktur - Kulturmiljö

Viss konflikt kan finnas då kulturmiljövärden kan
skadas vid dragning av sjökabel eller ledningar på
botten.

 Försvar - Friluftsliv och besöksnäring

Begränsad intressekonflikt. Dock kan friluftslivet
rimligen påverkas då övningar pågår.

 Infrastruktur - Friluftsliv och besöksnäring

Begränsad intressekonflikt. Möjlig visuell påverkan
vid sjö-kabelns möte med land och övergång till
luftledning

 Försvar - Yrkesfiske

Begränsad intressekonflikt. Intressena bedöms
kunna samverka i havsområdet.

 Infrastruktur - Yrkesfiske
 Försvar - Vattenbruk

Viss konflikt kan finnas om fasta installationer
riskerar att påverkas av bottentrålning.

Viss konflikt kan finnas för anläggningar
lokaliserade i närheten av övningsområden.

 Infrastruktur - Vattenbruk
 Försvar - Utvinning och lagring av material

Begränsad intressekonflikt. Möjligen kan konflikt
uppstå vid sjökabelläggning och service av
befintliga ledningar om anläggningar finns i samma
område.

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med specifika
övningsplatser eller områden med andra
försvarsintressen.

 Infrastruktur - Utvinning och lagring av material

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med placering av
infrastruktur.

 Försvar - Luft- och sjöfart

 Infrastruktur - Luft- och sjöfart

 Försvar - Infrastruktur

Begränsad intressekonflikt. Intressena bedöms
kunna samverka i havsområdet.
Viss konflikt kan finnas om sjökablars och
ledningars lokalisering sammanfaller med specifika
övningsplatser.

Viss konflikt kan finnas rörande fasta installationer
på botten vid behov av nödankring.
 Infrastruktur - Försvar

 Försvar - Energi

Viss konflikt kan finnas om sjökablars och
ledningars lokalisering sammanfaller med specifika
övningsplatser.

Påtaglig konflikt kan finnas då exempelvis
vindkraftsanläggningar kan störa
övningsförutsättningar, signalspaning eller radar.

 Infrastruktur - Energi
 Försvar - Natur

Begränsad intressekonflikt. Intressena bedöms
kunna samverka i havsområdet. Anläggningar för
energiutvinning kräver anslutning till sjökabel.

Viss konflikt kan finnas genom övningar, skjutning
och detonationer i områden med naturvärden.

 Infrastruktur - Natur

Viss konflikt kan finnas då miljövärden kan skadas
vid dragning av sjökablar på botten.
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Planförslag

36

Energi

Natur

Anläggningar för energiutvinning kan vara både
ytkrävande och innebära att höga objekt uppförs.
Konflikt uppstår även genom lokalisering till bottnar
där kanske miljö- och kulturvärden riskerar att
påverkas. Vindkraftverk syns på långt håll och kan
påverka landskapsbilden.

Värnandet av natur kan komma i konflikt
med exploatering, resursutvinning och andra
bottenstörande aktiviteter. Värnandet av natur
kan även medföra positiva synergieffekter för
besöksnäring och friluftsliv, fiske och kulturmiljö
 Natur - Kulturmiljö

Begränsad intressekonflikt. Kulturmiljöer i havet
utgör ofta biotop för olika arter.

 Energi - Kulturmiljö

Konflikt kan finnas om man etablerar exempelvis
vindkraftverk i områden med kulturmiljövärden.

 Natur - Friluftsliv och besöksnäring

Viss konflikt kan finnas då exempelvis en
vindkraftspark till havs kan ses från långa avstånd.

Begränsad intressekonflikt. Intensiv besöksnäring
skulle dock kunna innebära påverkan på
naturvärden.

 Energi - Yrkesfiske

 Natur - Yrkesfiske

Viss konflikt kan finnas. En vindkraftspark tar plats
och begränsar fisket i viss mån samtidigt som dess
fundament kan skapa gynnsamma förhållanden för
fisk och därmed yrkesfisket.

Risk för konflikt genom överfiske och bifångster
som kan rubba ekosystem i havet samt
bottenpåverkan vid trålning. ”Spökgarn” kan
fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och
andra marina djur år efter år.

 Energi - Friluftsliv och besöksnäring

 Energi - Vattenbruk

Begränsad intressekonflikt. Möjligheter till
synergieffekt genom exempelvis en kombination av
vattenbruk och vindkraftspark.

 Natur - Vattenbruk

Risk för konflikt med tanke på näringsläckage från
fiskodlingar eller genom förändringar i arvsmassan
hos ”vildfisk” om odlad fisk tar sig ut. Odling av
alger och musslor kan ha gynnsam effekt på
naturen.

 Energi - Utvinning och lagring av material

Viss konflikt kan finnas om utvinnings- eller
lagringsplatser sammanfaller med område för
energi.

 Natur - Utvinning och lagring av material

Risk för konflikt då muddring av farleder eller
utvinning och lagring av material kan påverkar
havsmiljön på både kort och lång sikt.

 Energi - Luft- och sjöfart

Viss konflikt kan finnas för mellan anläggning för
energiproduktion och luft- och sjöfart men regler
för höjd och för hindermarkering styr utbyggnad.

 Natur - Luft- och sjöfart

Konflikt kan finnas - risk för utsläpp från sjöfarten
som påverkar naturmiljöer.

 Energi - Infrastruktur

Begränsad intressekonflikt. Intressena bedöms
kunna samverka i havsområdet. Anläggningar för
energiutvinning kräver anslutning till sjökabel.

 Natur - Infrastruktur

Viss konflikt kan finnas då miljövärden kan skadas
vid dragning av sjökablar på botten.

 Energi - Försvar

Påtaglig konflikt kan finnas då exempelvis
vindkraftsanläggningar kan störa
övningsförutsättningar, signalspaning eller radar.

 Natur - Försvar

 Energi - Natur

 Natur - Energi

Viss konflikt kan finnas vid etablering av anläggning
för energiutvinning i områden med naturvärden.
Fundament kan dock skapa goda förhållanden för
växt och djurliv i havet. Vindkraftverk kan innebära
risk för påverkan på fågellivet.

Viss konflikt kan finnas vid etablering av anläggning
för energiutvinning i områden med naturvärden.
Fundament kan dock skapa goda förhållanden för
växt och djurliv i havet. Vindkraftverk kan innebära
risk för påverkan på fågellivet.

Konflikt kan finnas genom övningar, skjutning och
detonationer i områden med naturvärden.
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Plankarta

Utvinning av material

Ett område utpekat av SGU har legat till grund för
ett område i havsplanen för utvinning av grus och
sand.

Den kommungemensamma havsplanen täcker
ett område som stäcker sig 300 meter från
land och öar ut till och med territorialhavet.
Kust- och skärgård omfattas inte av planen,
men kopplingarna mellan de inre och yttre
havsområdena är många och självklara, till
exempel farleder, fiskevatten, frilufts- och
naturområden. Plankartan visar kommunernas
förslag till användning av havsområdet.

Yrkesfiske och sjöfart

Yrkesfiske och sjöfart (riksintresseanspråk redovisas
i kartan med skraffering respektive gråfärgade fält)
är båda prioriterade användningar i havsområdet
och är intressen att starkt beakta där de finns
utpekade.
För fisket och sjöfarten finns även anspråk som
idag inte är utpekade som riksintresseområden.
Hanteringen av yrkesfiskets och sjöfartens
intresseanspråk hanteras därför dels separat och
dels inom respektive område där de kan ses vara av
särskild vikt.

Förklaring av områdesindelning
Kartan har med svart linje delats in i avgränsade
områden utifrån olika användningsprioriteter.
Natur, energi och utvinning av material är i
havsplanen de intressen som primärt har legat
till grund för indelningen av havsområdet i olika
delområden. Områdesgränser har även delvis
anpassats till den statliga havsplaneringen, ett
arbete som pågår parallellt med den kommunala
havsplaneringen över ett delvis överlappande
område.

Kustzonen

Den röda linjen tvärs över kartan representerar
gränsen för kustzonen. Området norr om denna
utgör riksintresse för högexploaterad kust.

Förklaring till områdesbeteckningar

Natur

Varje område har fått en bokstavsbeckning som
signalerar användning och en områdesnumrering
med siffra inom parentes (x). Beteckningarna
är kopplade till en områdesbeskrivning. Under
rubriken Områdesvisa ställningstaganden nedan
beskrivs användningen av respektive område.
Under rubriken Övergripande ställningstaganden
redovisas även hur andra mer övergripande
anspråk (som exempelvis sjöfart och yrkesfiske) ska
hanteras.

Naturintressen har genom olika utpekade
områdesskydd (naturreservat, Natura
2000-områden och riksintresse för naturvården)
legat till grund för gränsdragning kring områden
med natur som prioriterad användning.
Naturintresset anges ibland som ett underordnat
intresse i andra områden att starkt beakta. I dessa
fall saknas utpekade områdesskydd men där kan
det likväl finnas värdefulla naturvärden att beakta.

Områdesbeteckning i versal (N, F, E respektive U)
anger prioriterad användning och beteckning i
gemen (n och f ) utgör användning att starkt beakta.

Försvar

Försvarsintresset finns representerat inom alla
avgränsade områden, ibland som prioriterad
huvudanvändning, ibland som ett något
underordnat intresse att starkt beakta i
förhållande till annan utpekad huvudanvändning.
Utgångspunkten för att ange försvar som
prioriterad användning i havsplanen är kopplad till
utpekade geografiska anspråk genom riksintresse.

På plankartan redovisas områden betecknade
utifrån föreslagen prioriterad användning enligt
nedan:
N
F
E
U
n
f

Energi

Områden med prioriterad användning
energiproduktion har gränsdragits utifrån utpekade
riksintresseområden för energiproduktion och
tillståndsgivet vindkraftsprojekt vid Taggen.
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huvudanvändning natur
huvudanvändning försvar
huvudanvändning energiproduktion
huvudanvändning utvinning av material
naturvärden i området ska starkt beaktas
försvarsmaktens intressen i området ska 		
starkt beaktas

PLANKARTA
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kommun
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Skala: 1:250000

TECKENFÖRKLARING
NATUR

SJÖFART

Områden avgränsade av riksintresse för
naturvården, Natura 2000-områden samt
naturreservat.

Områden av riksintresse för sjöfart - farled.

SANDTÄKT

Område för potentiell sandtäkt (SGU).

FÖRSVAR

Områden avgränsade av riksintresse för
totalförsvarets militära del, inkluderande
öppna riksintressen, öppna områden av
betydelse och påverkansområden.

KUSTZONEN

Område innanför linjen (närmast land) utgör
hänsynsområde för kustvärden. Inom området
finns områden av riksintresse för friluftsliv,
kulturmiljövård och högexploaterad kust.

YRKESFISKE

UTREDNINGSOMRÅDE

Områden avgränsade av riksintresse för yrkesfisket samt fångstområden med 75 % landningsvärde.

Områden avgränsade av tunn svart linje utgör
utredningsområden inom vilket möjligheten
till undantag från dumpningsförbud enligt 15
kap. 29 § miljöbalken kan komma att prövas för
rena muddermassor.

ENERGI

Områden av riksintresse för energiproduktion.

(1) - (16)

OMRÅDESINDELNING

Områden avgränsade med fet, heldragen svart
linje beskrivs nedan
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Övergripande
ställningstaganden

Mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets
intressen. (Jämför 3 kap. 9 § Miljöbalken).

Nedan redovisas övergripande
ställningstaganden över olika anspråk inom
havsområdet. Dessa ställningstaganden
ska även samläsas med Områdesvisa
ställningstaganden och redovisningen av
Tematiska ställningstaganden som följer
därefter.

Totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna. (Jämför 3 kap. 9 §
Miljöbalken).
Sjöfarten är ett prioriterat intresse som finns
utpekat genom riksintresse inom stora delar av
havsområdet. Här finns viktiga farleder in mot
Blekingekustens hamnar och del av en större
internationell farled i sträckan Hamme rodd - Finska
viken.

Naturvärden i planområdet är i stor utsträckning
skyddade genom olika former av områdesskydd
enligt miljöbalken. Det finns dock även områden
utan specifika områdesskydd. Naturvärden, oavsett
om dessa är skyddade genom områdesskydd eller
ej, behöver beaktas vid alla tillståndsprocesser
kopplade till verksamheter som berör havsområdet.

Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikationer skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
(Jämför 3 kap. 8 § Miljöbalken).

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
deras naturvärden skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön.
(Jämför 3 kap. 6 § Miljöbalken).

Luftfarten i planområdet är både kommersiell
och militär. Intresset är prioriterat och inom
planområdet finns MSA-ytor till närliggande
flygplatser, hinderfria zoner och lågflygningszoner
som påverkar möjligheten till uppförandet av höga
objekt inom stora delar av planområdet.

Försvaret har intresseanspråk utpekade inom i
princip hela planområdet. Här finns även anspråk
utan specificerad lokalisering, skyddade av
sekretess.

Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikationer skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
(Jämför 3 kap. 8 § Miljöbalken).
Mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets
intressen. (Jämför 3 kap. 9 § Miljöbalken).
Energiproduktion är ett viktigt nationellt anspråk
havsplanen försöker beakta. Anspråket står dock
i konflikt med bland annat försvarsmaktens
intressen. Det är staten som vid en eventuell
prövning av produktionsanläggning för energi, som
avgör om samexistens är möjlig.
Områden som är särskilt lämpliga för
energiproduktion skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar.
(Jämför 3 kap. 8 § Miljöbalken).

Helikopter. Foto: Mikael Svensson
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Fast infrastruktur är ett anspråk som det inte
går att förutsäga exakt inom vilka områden
som anspråket kan uppstå i en framtid. Befintlig
infrastruktur (sjökabel och ledningar) är
skyddade genom miljötillstånd i sina respektive
lägen. Lämpligheten för ny, fast infrastruktur
inom planområdet behöver klarläggas genom
tillståndsprocesser kopplade till åtgärden.

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada kulturmiljön. (Jämför 3 kap. 6 §
Miljöbalken).
Friluftsliv förekommer som riksintressen i
planområdets inre delar, innanför gräns markerade
som kustzon på plankartan. Dessa värden behöver
beaktas vid alla tillståndsprocesser kopplade till
verksamheter som berör havsområdet.

Områden som är särskilt lämpliga för
energidistribution skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar.
(Jämför 3 kap. 8 § Miljöbalken).

Områden som har betydelse från allmän synpunkt,
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
intresset. (Jämför 3 kap. 6 § Miljöbalken)
Lagring av material kan komma att prövas inom
delar av planområdet. För underhåll av hamnar
och farleder finns ett behov av att kunna hantera
muddermassor. Havsplanen har dock inte mandat
att peka ut områden avsedda för detta ändamål
men visar på områden där en prövning av
dumpning av rena muddermassor skulle kunna vara
aktuell.

Yrkesfisket har anspråk inom hela havsområdet,
även i områden där det inte finns utpekade
riksintresseområden för yrkesfisket. Yrkesfisket
och dess förutsättningar behöver beaktas vid alla
tillståndsprocesser kopplade till verksamheter som
berör havsområdet.
Områden som har betydelse för yrkesfiske skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringens bedrivande.
(Jämför 3 kap. 5 § Miljöbalken).

Det råder generellt dumpningsförbud i havet. Dispens
från förbudet förutsätter att muddermassorna inte
är förorenade. Länsstyrelsen prövar ansökningar om
dispens. (Jämför 15 kap. 27 §/29 § Miljöbalken)

Vattenbruk är ett anspråk som det inte går
att förutsäga exakt inom vilka områden som
anspråket kan uppstå i en framtid. Lämpligheten
för etablering av vattenbruk inom planområdet
behöver klarläggas genom tillståndsprocesser
kopplade till åtgärden.

Ekosystemtjänster är en prioriterad men i olika
grad närvarande aspekt inom planområdets alla
olika delområden. Användning av ekosystemen
behöver ske så att deras långsiktiga fortlevnad
avseende struktur, dynamik och funktion inte
äventyras.

Områden som har betydelse för vattenbruk skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringarnas bedrivande.
(3 kap. 5 § Miljöbalken)

Påverkan på ekosystemtjänster bör behandlas
vid alla tillståndsprocesser kopplade till åtgärder
inom havsområdet. (Jämför 7 kap. och 12 kap. 6 §
Miljöbalken).

Kulturvärden förekommer på havsbotten inom
i princip hela havsområdet. Det finns både kända
och okända fornlämningar. Fornlämningar är
skyddade oavsett om de är kända eller inte. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut,
täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning. Kulturvärden behöver beaktas vid alla
tillståndsprocesser kopplade till verksamheter som
berör havsområdet. Den som planerar eller utför ett
arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks
eller begränsas.
Mark- och vattenområden som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden
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Områdesvisa
ställningstaganden

I delar av området finns riksintresseanspråk för
försvaret; område med särskilt behov av hinderfrihet
- lågflygningsområde samt stoppområde för höga
objekt. Fasta installationer högre än 20 meter över
havet tillåts inte inom stoppområdet. Verksamheter
i området får ej påtagligt motverka försvarets
intressen.

Nedan redovisas ställningstaganden kopplade
till specifika delområden på plankartan.
Dessa beskrivningar ska även samläsas med
de Övergripande ställningstaganden som
redovisats på föregående uppslag och de
Tematiska ställningstaganden som redovisas
efter den områdesvisa redovisningen som följer
nedan.

I området finns utpekat riksintresseanspråk för
yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
utpekade områdesskydd eller annan reglering inte
begränsar detta.

(1) Nf - Södra Sölvesborgskusten

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farleden in
mot Sölvesborgs hamn, värnas. Militära farleder
behöver kunna märkas ut. Annan användning kan
tillåtas om denna inte medför påtaglig skada på
utpekade naturvärden.

(3) Nf - Väst Tärnö

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet. Annan
användning kan efter prövning tillåtas i området
om denna inte medför påtaglig skada på utpekade
naturvärden inom naturreservat eller skada på
naturvärden inom Natura 2000-område.

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård och
naturreservat samt områden med pågående
process för att bilda nytt marint naturreservat.

Området har avgränsats utifrån områden
med områdesskydd; Natura 2000-område och
naturreservat.

I delar av området finns utpekat riksintresseanspråk
för yrkesfisket. Området ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Fiske får bedrivas i den
utsträckning utpekade områdesskydd eller annan
reglering inte begränsar detta.

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar samt stoppområde för höga objekt. Fasta
installationer högre än 20 meter över havet tillåts
inte inom stoppområdet. Verksamheter i området får
ej påtagligt motverka försvarets intressen.
Fiske får bedrivas i den utsträckning utpekade
områdesskydd eller annan reglering inte begränsar
detta.

(2) Nf – Pukaviksbukten

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet. I området
ska även riksintresseanspråk för sjöfart – farled in
mot Stillerydshamnen samt ankringsplats värnas.
Militära farleder behöver kunna märkas ut.

(4) FN - Öst Tärnö

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet. Annan
användning kan efter prövning tillåtas i området
om denna inte medför påtaglig skada på utpekade
naturvärden inom naturreservat eller skada på
naturvärden inom Natura 2000-område.

Området genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol
Link, en kraftledning för likström. Sjökabeln och
möjligheten till tillsyn och underhåll av denna
är ett viktigt intresse. Annan användning kan
efter prövning tillåtas i området om denna inte
medför påtaglig skada på naturvärden inom
utpekat riksintresse för naturvården eller skada på
naturvärden inom Natura 2000-område.

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; Natura 2000 och naturreservat.
Inom området finns riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde, väderradar samt stoppområde
för höga objekt. Fasta installationer högre än 20
meter över havet tillåts inte inom stoppområdet.

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård, Natura
2000 och Fredningsområde för fisk. Området har
även pekats ut som värdetrakt i marin miljö.

24

Planförslag

42

Fiskebåt.

Planförslag

43

25

yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
utpekade områdesskydd, försvarsmaktens
verksamhet eller annan reglering inte begränsar
detta.

Fiske får bedrivas i den utsträckning utpekade
områdesskydd, försvarsmaktens verksamhet eller
annan reglering inte begränsar detta.

(5) FN – Gåsafeten

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet. Militära farleder
behöver kunna märkas ut. Annan användning kan
efter prövning tillåtas i området om denna inte
medför påtaglig skada på utpekade naturvärden
inom riksintresseområde för naturvården eller
naturreservat.

(7) F - Hanöbukten

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farled in mot
Karlshamns hamnar, värnas. Annan användning kan
prövas inom området med beaktande av sjöfartens,
försvarets och yrkesfiskets intressen.

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård,
naturreservat samt planerat nytt naturreservat.

Området har avgränsats utifrån gränser i den
statliga havsplanen över området.

Inom delar av området finns riksintresseanspråk
för försvaret; sjöövningsområde, väderradar samt
stoppområde för höga objekt. Fasta installationer
högre än 20 meter över havet tillåts inte inom
stoppområdet. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.

Inom området finns riksintresseanspråk
för försvaret; sjöövningsområde samt
påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.
I området finns utpekat riksintresseanspråk
för yrkesfisket. Området ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Fiske får i övrigt bedrivas
i den utsträckning utpekade områdesskydd,
försvarsmaktens verksamhet eller annan reglering
inte begränsar detta.

Fiske får bedrivas i den utsträckning utpekade
områdesskydd, försvarsmaktens verksamhet eller
annan reglering inte begränsar detta.

(6) FN - Utklippan-Östkusten

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet. Militära farleder
behöver kunna märkas ut. Annan användning
kan efter prövning tillåtas om denna inte
medför påtaglig skada på utpekade naturvärden
i naturreservat och riksintresseområde för
naturvården eller skada på naturvärden inom Natura
2000-område.

(8) Fn - Södra utsjöområdet

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farleder in mot
Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona, värnas.
Området genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol
Link, en kraftledning för likström. Sjökabeln och
möjligheten till tillsyn och underhåll av denna är
ett viktigt intresse. Annan användning kan prövas
inom området med beaktande av sjöfartens,
försvarets och yrkesfiskets intressen. Vid prövning
av verksamhet i området ska hänsyn tas till
förekommande naturvärden.

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård, Natura
2000 samt naturreservat. Området är i delar även
utpekat som Marine Protected Area, HELCOM MPA särskilt värdefulla kustområden och marina miljöer.
Inom området finns riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde, väderradar, område med
särskilt behov av hinderfrihet - lågflygningsområde
samt påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.

Området har avgränsats av övriga områdens
avgränsningar.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde, väderradar, område med särskilt
behov av hinderfrihet – lågflygningsområde,
påverkansområde för buller eller annan risk samt

I området finns utpekat riksintresseanspråk för
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mot Kalmarsund värnas. Annan användning kan
prövas inom området med beaktande av sjöfartens,
försvarets och yrkesfiskets intressen. Vid prövning
av verksamhet i området ska hänsyn tas till
förekommande naturvärden.

stoppområde för höga objekt. Fasta installationer
högre än 20 meter över havet tillåts inte inom
stoppområdet. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.
Lagring av material, såsom rena muddermassor kan
komma att prövas inom området med beaktande
av övriga intresseanspråk. Det råder generellt
dumpningsförbud i havet. För underhåll av
hamnar, farleder mm finns ett behov av att hantera
muddermassor. Dispens från förbudet förutsätter att
muddermassorna inte är förorenade. Länsstyrelsen
prövar ansökningar om dispens.

Området har avgränsats av övriga områdens
avgränsningar.
Området berörs av riksintresseanspråk för
försvaret; sjöövningsområde, väderradar samt
påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.

I området finns utpekat riksintresseanspråk
för yrkesfisket. Området ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Fiske får i övrigt bedrivas
i den utsträckning utpekade områdesskydd,
försvarsmaktens verksamhet eller annan reglering
inte begränsar detta.

I området finns utpekat riksintresseanspråk för
yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
utpekade områdesskydd, försvarsmaktens
verksamhet eller annan reglering inte begränsar
detta.

(9) FU - Klippbanken

(11) Efn - Taggen

Huvudanvändning försvar och utvinning av
material: Inom området har försvarsmaktens
intressen och utvinning av material prioritet.
Utvinning av material för strandfodring kan komma
att prövas inom området med beaktande av
övriga intresseanspråk. Utvinning bedöms kunna
samexistera med andra användningar i området
som yrkesfiske, sjöfart och försvar. Vattenområden
som innehåller värdefulla ämnen eller material skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn
ska i övrigt tas till försvarsmaktens och sjöfartens
intressen. Områden som är särskilt lämpliga för
energiproduktion ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Vid
prövning av verksamhet i området ska hänsyn tas
till förekommande naturvärden.
Området har avgränsats utifrån utpekat
riksintresseområde för energiproduktion.

Området har avgränsats till område vid Klippbanken,
söder om Utklippan, där SGU har pekat ut ett
område som kan vara möjligt för utvinning av sand
och grus.

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för
energiutvinning genom gemensamt acceptabla
lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en
eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig.
Miljötillstånd för vindkraftsanläggning finns i
området och gäller till år 2022.

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.
I området finns utpekat riksintresseanspråk
för yrkesfisket. Området ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Fiske får i övrigt bedrivas
i den utsträckning utpekade områdesskydd eller
försvarsmaktens verksamhet inte begränsar detta.

(10) Fn - Östra utsjöområdet

Fiske får bedrivas i den utsträckning utpekade
områdesskydd, energiproduktion, försvarsmaktens
verksamhet eller annan reglering inte begränsar
detta.

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farled upp
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en kraftledning för likström. Sjökabeln och
möjligheten till tillsyn och underhåll av denna är ett
viktigt intresse. Områden som är särskilt lämpliga
för energiproduktion eller energidistribution ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar. Vid prövning av verksamhet
i området ska hänsyn tas till förekommande
naturvärden.

Utpekad huvudanvändning kan medföra
en påtaglig omgivningspåverkan utanför
kommungränsen. Mellankommunal dialog behöver
initieras i samband med eventuell tillståndsprocess.

(12) Efn - Taggen öst

Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn
ska i övrigt tas till försvarsmaktens och sjöfartens
intressen. Fasta installationer som hindrar
utbyggnad av anläggningar för energiproduktion
bör ej tillåtas. Vid prövning av verksamhet i området
ska hänsyn tas till förekommande naturvärden.

Området har avgränsats utifrån utpekat
riksintresseområde för energiproduktion.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan framförallt försvar och
anläggning för energiutvinning genom gemensamt
acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas
behov av havsområdet. Dock är det staten som vid
en eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig.

Området har avgränsats utifrån utpekat
områdesavgränsning för tillståndsgivet
vindkraftsprojekt.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för
energiutvinning genom gemensamt acceptabla
lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en
eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig
Miljötillstånd för vindkraftsanläggning finns i
området och gäller till år 2022.

I området finns riksintresseanspråk för sjöfart –
farled in mot Åhus. Vid en utbyggnad av anläggning
för energiutvinning i området kan farleden komma
att påverkas. Frågan hanteras i samband med
miljötillståndsprocessen.
I området finns utpekat riksintresseanspråk för
yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
utpekade områdesskydd, energiproduktion,
försvarsmaktens verksamhet eller annan reglering
inte begränsar detta.

I området finns riksintresseanspråk för sjöfart
– farleder in mot Sölvesborg och Karlshamn.
Intresset hanteras i enlighet med tillståndsgivet
vindkraftsprojekt.
Fiske får bedrivas i den utsträckning utpekade
områdesskydd, energiproduktion, försvarsmaktens
verksamhet eller annan reglering inte begränsar
detta.

Utpekad huvudanvändning kan medföra
en påtaglig omgivningspåverkan utanför
kommungränsen. Mellankommunal dialog behöver
initieras i samband med eventuell tillståndsprocess.

Utpekad huvudanvändning kan medföra
en påtaglig omgivningspåverkan utanför
kommungränsen. Mellankommunal dialog behöver
initieras i samband med eventuell tillståndsprocess.

(14) Efn - Trolleboda
Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn ska i
övrigt tas till sjöfart och försvarsmaktens intressen
och användningar anpassas eller begränsas för
minimerad negativ påverkan. Områden som
är särskilt lämpliga för energiproduktion ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av

(13) FEn - Hanöbanken

Huvudanvändning försvar och
energiproduktion: I området finns
utrymmeskonkurrens mellan energiutvinning,
försvar, yrkesfiske och sjöfart. Området
genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol Link,
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beaktande av övriga intresseanspråk. Det råder
generellt dumpningsförbud i havet. För underhåll
av hamnar, farleder mm finns ett behov av att
hantera muddermassor. Dispens från förbudet
förutsätter att muddermassorna inte är förorenade.
Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens.

sådana anläggningar. Vid prövning av verksamhet
i området ska hänsyn tas till förekommande
naturvärden.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar. Utgångspunkten är att så långt möjligt
pröva förutsättningarna för samexistens mellan
försvar och anläggning för energiutvinning
genom gemensamt acceptabla lösningar för att
tillgodose intressenas behov av havsområdet.
Dock är det staten som vid en eventuell prövning
av produktionsanläggning för energi, avgör om
samexistens är möjlig. I området har det tidigare
funnits miljötillstånd för vindkraftsanläggning.
Tillståndet har löpt ut 2016.

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar.
I området finns utpekat riksintresseanspråk för
yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
annan reglering inte begränsar detta.

I området finns riksintresseanspråk för sjöfart –
farleden genom Kalmarsund. Vid en utbyggnad
av anläggning för energiutvinning i området kan
farleden komma att påverkas. Frågan hanteras i
samband med miljötillståndsprocessen.
Fiske får bedrivas i den utsträckning
energiproduktion, försvarsmaktens verksamhet
eller annan reglering inte begränsar detta.
Utpekad huvudanvändning kan medföra
en påtaglig omgivningspåverkan utanför
kommungränsen. Mellankommunal dialog behöver
initieras i samband med eventuell tillståndsprocess.

(15) fn - Kalmarsund
Generell användning: Inom området finns sjöfarten
som prioriterad användning genom utpekande som
riksintresse. Annan användning kan prövas inom
området med beaktande av sjöfartens intressen. Vid
prövning av verksamhet i området ska hänsyn tas
till förekommande naturvärden.
Fiske får bedrivas i den utsträckning annan
reglering inte begränsar detta.

(16) fn - Sydöstra utsjöområdet
Generell användning: Inom området finns sjöfarten
och yrkesfisket som prioriterade användningar
genom utpekande som riksintressen. Annan
användning kan prövas inom området med
beaktande av sjöfartens, försvarets och yrkesfiskets
intressen. Vid prövning av verksamhet i området ska
hänsyn tas till förekommande naturvärden.
Lagring av material, såsom rena muddermassor
kan komma att prövas inom området med
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Tematiska
ställningstaganden

Mål
•

Utöver ovanstående områdesvisa
ställningstaganden finns planeringsmål och
strategier kopplade till tematiskt avgränsade
områden. Nedan följer en redogörelse för dessa
mål och strategier.

Strategi

•

Inventeringar och planeringsunderlag tas
fram för att kunna värdera, analysera och peka
ut de områden och lämningar som behöver
skydd. Tidig kontakt tas med länsstyrelsen
vid inventeringar, arbeten och åtgärder inom
planområdet.

•

Kunskapen om kulturvärden i havet ökar och
görs tillgänglig.

•

Områden och objekt med höga kulturhistoriska
värden värnas i avvägningen mot andra anspråk.

•

Områdena och objekt med höga kulturhistoriska
värden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada dessa.

Övergripande planeringsmål
Planeringsmålen för den kommungemensamma
havsplanen utgår från och ansluter till den statliga
havsplaneringens mål.
Den övergripande statliga målsättningen är att:
•

skapa förutsättningar för god havsmiljö och
hållbar tillväxt

Planeringsmålen i den statliga havsplanen är
även att skapa förutsättningar för:
•

regional utveckling

•

marin grön infrastruktur och främjande av
ekosystemtjänster

•

hållbar sjöfart

•

god tillgänglighet

•

utvecklad energiöverföring och förnybar
elproduktion i havet

•

ett yrkesfiske som är hållbart

•

försvar och säkerhet

Målet är att havsplaneringen ska bidra till att
uppmärksamma, öka kunskapen om, värna och
bevara viktiga marina kulturvärden och miljöer.

Friluftsliv och besöksnäring
Blekinges identitet är starkt kopplad till havet.
Dess relation till kusten och skärgården är
en viktig del i Blekinges identitet och det
som gör landskapet attraktivt för boende,
arbete, friluftsliv och besöksnäring. Det är
viktigt att planeringen skapar förutsättningar
för friluftsliv och havsanknutna näringar.
Rekreation och friluftsliv har stor betydelse för
människors livskvalitet och hälsa.

Den statliga havsplanen ska även skapa
beredskap för:
•

eventuell framtida utvinning av mineraler

• koldioxidlagring i berggrund under havsbotten
samt
•

framtida etablering av hållbart vattenbruk med
minimerad negativ miljöpåverkan.

Kulturvärden
Blekinge är ett landskap med starka traditioner
kopplat till hav, kust- och skärgård. Det öppna
havsområdet rymmer betydande kulturvärden,
till exempel översvämmade stenåldersboplatser
och skeppsvrak. Kunskapen om dessa
kulturvärden är starkt begränsad. En ökad
kunskap om kulturvärden i havet kan bidra till
en förstärkt lokal och regional identitet och till
besöksnäring.
Fritidsbåt i Karlskrona skärgård. Foto: Anna Magnusson
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Mål

•

•

Målet är att havet ska planeras för god
tillgänglighet, attraktivitet och att
förutsättningarna för utveckling av friluftsliv och
besöksnäring gynnas.
Planeringen ska ta hänsyn till landskapsbilden
och bidra till att bevara viktiga natur- och
kulturvärden.

Strategi

•

En hållbar utveckling av den havsbaserade
besöksnäringen ska stimuleras.

•

Värdet av de ekosystemtjänster som bidrar
till områdets attraktivitet beaktas vid
tillståndsprocesser kopplade till åtgärder inom
planområdet.

•

Områden för friluftsliv och besöksnäring ska
värnas i avvägningen mot andra anspråk.
Områdena ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kultur- och naturmiljön.

•

Samförvaltning (samarbete mellan fiske,
forskning, naturvård, kommuner) bör
eftersträvas.

•

Det lokala yrkesfisket är ett prioriterat
intresse som ska beaktas vid tillstånds- och
lovprövningar.

•

Samverkan mellan fiske och naturskydd ska
värnas.

Vattenbruk
Vattenbruk omfattar odlingar av bland annat
fisk, musslor och alger. Näringen är idag inte
omfattande i Blekinge, men har potential att
växa i kust- och havsområdet och kan därmed
främja regional utveckling. Det är särskilt
intressant med vattenbruk som även bidrar
till förbättrad havsmiljö genom till exempel
näringsupptag för att minska problemen kring
övergödning. Blåmusslor och alger är lämpliga
arter i detta sammanhang.

Yrkesfiske

Mål

Yrkesfisket har en lång tradition i Blekinge. Det
är viktigt att det finns goda förutsättningar
för ett livskraftigt fiske med lokal anknytning.
Havsplanen ska ge förutsättningar för
ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske inom ramen för en
ekosystembaserad förvaltning.

•

Målet är att etablera och utveckla ett bärkraftigt
blandat vattenbruk med kringnäringar som inte
skadar den marina miljön.

•

Lämpliga platser för vattenbruk ska identifieras
och kartläggas. Platser med minimal negativ
omgivningspåverkan ska väljas.

Strategi

•

Värdet av de ekosystemtjänster som bidrar
till vattenbruk ska värnas och maximeras. Ett
långsiktigt hållbart nyttjande av havsområdet är
en grundförutsättning för att vattenbruket ska
kunna utvecklas.

•

Involvera verksamhetsutövarna i
planeringsprocessen och underlätta så att
tillståndsprocesser blir så enkla som möjligt för
dem att hantera.

•

Vattenbrukares intresseorganisationer ska
involveras tidigt i samrådsprocesser kring
tillstånds- och lovprövningar.

•

Samförvaltning (samarbete mellan vattenbruk,
forskning, naturvård, kommuner) ska
eftersträvas.

•

Samverkan mellan vattenbruk och naturskydd
ska värnas.

Mål

•

Målet är att skapa förutsättningar för god
havsmiljö, hållbar tillväxt och ett hållbart
yrkesfiske.

Strategi

•

•

•
•

Säkerställa en god havsmiljö och stimulera en
hållbar utveckling av yrkesfisket, inte minst
lokalt.
Värdet av de ekosystemtjänster som bidrar till
fisket ska värnas och maximeras. Ett långsiktigt
hållbart nyttjande är en grundförutsättning för
att yrkesfisket ska kunna utvecklas.
Verksamhetsutövare behöver involveras i
planering och tillståndsprocesser.
Yrkesfiskarnas intresseorganisationer ska
involveras tidigt i samrådsprocesser kring
tillstånds- och lovprövningar.
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Utvinning och lagring av material

Strategi

I Blekinge finns endast en plats, Klippbanken
utanför Utklippan, med förutsättningar för
sand- och grusutvinning. När det gäller lagring
av material kan behov av dumpningsplatser
för rena muddermassor uppstå vid
underhållsmuddring eller utökning av
Blekinges hamnar och farleder.

•

Befintliga farleder och framkomligheten på dem
ska prioriteras där de konkurrerar med andra
anspråk.

•

Utpekade farleder ska vara tillgängliga och
effektiva för sjöfart.

•

Farlederna får inte begränsas av fasta
anläggningar.

•

Involvera Sjöfartsverket i planeringsprocesser
som berör havet och ha tidig och löpande dialog
när områdesförslag för fasta installationer tas
fram.

•

Sjöfartsverket ska kunna underhålla och
nyetablera sjösäkerhetsanordningar i anslutning
till riksintresseklassade farlederna när så
erfordras.

Mål

•

Målet är att inom ramen för en god havsmiljö
och hållbar tillväxt kunna möjliggöra utvinning
och lagring av material.

Strategi

•

Där utvinning av material sker ska alla mått
vidtas för att minimera negativ påverkan på
natur- och kulturvärden.

•

•

Utvinning och lagring av material kan komma
att prövas inom planområdet. Natur- och
kulturvärden ska värnas.

Kommunen ska säkerställa att det finns en
beredskap att hantera risker och störningar
kopplade till sjöfarten.

•

•

Lagring av material kan endast tillåtas på sådana
platser och under sådana förutsättningar
att påtaglig negativ påverkan på natur- och
kulturvärden ej uppstår.

Sjöfartens behov ska prioriteras i de strategiska
lägena för att säkerställa frakthamnarnas
möjligheter och persontrafikens utveckling.

•

De befintliga och väletablerade större hamnarna
ska värnas, deras funktion främjas och de ska
ges förutsättningar att utvecklas.

•

Platser ska pekas ut där det bedöms möjligt
att pröva lämpligheten av dumpning av
muddermassor.

Infrastruktur
Behovet av fasta anläggningar för
energiöverföring och kommunikation mellan
Sverige och andra länder ökar. Merparten av
denna kommunikation mot andra länder sker
genom havsbaserade kablar. Swe-Pol Link, en
havsbaserad kabel för kraftöverföring mellan
Sverige och Polen, landar i Karlshamn.

Luft- och sjöfart
Sjöfarten svarar för den övervägande delen av
transporterna i den svenska utrikeshandeln
och är av stor betydelse även för Blekinges
näringsliv och utveckling. Sjöfarten kommer
att öka volymmässigt. Den har också en viktig
roll i att avlasta befintlig landinfrastruktur från
tunga transporter.

Mål

•

Mål

•

•
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Målet är att skapa förutsättningar för god
tillgänglighet och effektiva transporter samt
främja den breda allmänhetens tillträde till
havet.

Målet är att skapa förutsättningar för
infrastruktur för elektronisk kommunikation och
energiöverföring i form av sjökablar.

Strategi

Sjöfarten ska vara ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar. Sjöfarten ska ges tillräckligt
utrymme för att kunna växa, samtidigt som
planeringen ska bidrar till ökad sjösäkerhet
för att minska riskerna för olyckor, utsläpp och
andra störningar.
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•

Infrastrukturanläggningar ska endast förläggas
till sådana platser där negativ påverkan på
natur- och kulturvärden minimeras.

•

Infrastrukturanläggningar kan komma att prövas
inom planområdet. Natur- och kulturvärden ska
värnas.

Försvar

Energi

Blekinge är, med både flygflottilj och marinbas
i länet, av stor betydelse för Sveriges försvar.
Större delen av havet utanför Blekingekusten
är värdefullt som sjöövningsområde.
Förmågan till väpnad strid är grundläggande
för Försvarsmaktens verksamhet. För att
upprätthålla och utveckla förmågan till väpnad
strid finns marina övningsområden och skjutfält
runt Sveriges kust.

Havsområdet utanför Blekinge har goda
förutsättningar för vindkraft. Havsbaserad
energiproduktion kommer sannolikt utgöra ett
allt viktigare tillskott till energiförsörjningen i
framtiden.
Mål

Mål

•

Målet är att totalförsvaret, såväl dess militära
som civila del, ska ges förutsättningar för att
bedriva sin verksamhet.

•

Försvaret ska kunna genomföra övningar under
olika förhållanden samt annan verksamhet av
betydelse för den militära försvarsverksamheten,
såsom signalspaning.

•

Förutsättningar ska ges för att tillgodose
behovet av strategisk försörjning av Sverige i
fred, kris och krig.

•

Målet är att skapa förutsättningar för utvecklad
energiöverföring och produktion av förnybar
energi i havet.

•

Planeringen ska bidra till att skapa
förutsättningar för Sveriges framtida behov
av utvinning av förnybar energi samt peka
på ytterligare utvecklingsmöjligheter för
energiutvinning.

•

Det ska finnas beredskap för annan havsbaserad
elproduktion från förnybara källor och ges
förutsättningar för test av ny teknik på området.

•

Planeringen ska möjliggöra synergier mellan
havsbaserad energiproduktion och annan
verksamhet, till exempel vattenbruk.

Strategi

Strategi

•

Ta hänsyn till utpekade riksintressen och
respektera Försvarsmaktens behov av
sjöövnings- och influensområden.

•

Förutsättningarna för etablering och utveckling
av havsbaserade energianläggningar ska värnas.

•

Involvera Försvarsmakten och MSB i
planeringsprocesser som berör havet och ha
tidig och löpande dialog när områdesförslag för
fasta installationer tas fram.

•

Prövning av vindkraft ska innefatta analys av
anläggningens visuella påverkan.

•

Endast energiproduktion som inte har en
påtaglig negativ påverkan på bottenmiljön är
lämplig att pröva.

•

Samverkan med sjöfart, försvar och yrkesfiske
är central vi etablering av anläggningar för
utvinning av förnybar energi.

•

Verka för goda förutsättningar för
Försvarsmaktens verksamhet, med beaktade
av att hänsyn behöver tas i områden med höga
natur- och kulturvärden.
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Natur

Strategi

Blekinges havsområde rymmer stora
naturvärden och artrika marina miljöer.
Naturvärdena är grunden för all marin
utveckling. Havets botten, vattenpelare
och ytan är spridningsvägar samt flytt- och
vandringsstråk för fågel, fisk och andra
djurarter.
Mål

•

Fungerande ekosystem är nödvändiga för en
god havsmiljö. Målet är att skapa förutsättningar
för marin grön infrastruktur och främjande av
ekosystemtjänster.

•

Havsplaneringen ska bidra till att god
miljöstatus uppnås och upprätthålls i havet.

Utsikt från naturreservatet Lindö udde.
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•

Områden med höga och viktiga naturvärden ska
särskilt framhållas vid avvägningar.

•

De marina miljöerna ska förvaltas på ett
långsiktigt hållbart sätt för att ge goda
möjligheter för utveckling av ekosystemtjänster.

•

Marina installationer ska utformas för att främja
goda livsmiljöer för djur och växter. Detta
ska beaktas vid anläggning av fundament,
dumpning av muddermassor och liknande.

Havsplanens och dess
ställningstaganden

Havsplanen söker i stort att hitta en balans genom
att peka ut områden för att säkerställa för ett visst
anspråk utan att samtidigt skapa stor, negativ
påverkan på andra intressen och anspråk.
Havsplanens mandat sträcker sig dock inte fullt ut
genom kommande tillståndsprövning och kan inte
förekomma denna. Vissa anspråk kan därför inte
pekas ut på plankartan.

Havsplanens ger genomgående uttryck för en
försiktig inställning till de värden och de intresseanspråk som förekommer inom planområdet. I olika
grad påverkar intressena varandra och det finns
hela tiden en ekonomiskt och en social dimension
att väga in parallellt med värnandet av naturvärden
inom havsområdet.

I tillståndsprövningen blir effekterna av en eventuell
anspråkskonkurens mer synlig och först då kan
projekt styras i detalj för att begränsa negativ
påverkan och hitta fram till den mest lämpade
lösningen för just det projekt som då prövas och för
just de intressen som påverkas.

Verksamheter i havsområdet innebär alltid någon
form av miljöpåverkan. Genom att planen styr
upp vattenanvändningen så blir det klarare vilka
anspråk olika typer av intressen har och hur de
interagerar med och påverkar varandra.

Havsplanens ställningstaganden ger påverkan på intressen och anspråk
Kulturmiljö
Friluftsliv och besöksnäring
Yrkesfiske
Vattenbruk
Utvinning och lagring av material
Luft- och sjöfart
Infrastruktur
Försvar
Energi
Natur

Teckenförklaring
Intresset gynnas av havsplanens ställningstaganden. Områden för intresseanspråket
redovisas på plankartan.
Intresset gynnas i viss utsträckning av havsplanens ställningstaganden. Inga specifika
områden pekas ut på plankartan.
Intresset varken gynnar eller missgynnar andra intressen genom havsplanens
ställningstaganden.
Intresset kan i viss utsträckning missgynna andra intressen genom havsplanens
ställningstaganden.
Intresset missgynnar andra intressen genom havsplanens ställningstaganden.
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Planeringsförutsättningar
Mål, normer och lagstiftning

Svenska miljömål
Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst
Hav i Balans samt Levande kust- och skärgård,
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen
övergödning och Ett rikt växt- och djurliv som är
centrala för havsplaneringen. Dessa mål påverkar i
större eller mindre omfattning havsplanen.
Nationellt finns en maritim strategi; ”Den maritima
strategin är en strategi för en livskraftig, innovativ
och hållbar maritim sektor som kan bidra till
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och
attraktiv livsmiljö.”

Arbetet med en översiktsplan för Blekinge
havsområde har bäring på lagstiftning, direktiv
och strategier på flera olika nivåer; global,
europeisk, nationell och regional nivå.

Globala mål
På internationell nivå har världens ledare enats
om 17 så kallade globala mål. 2015 antog FN:s
medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer
de globala målen för hållbar utveckling. Det
övergripande syftet med målen är att fram till
år 2030 avskaffa extrem fattigdom, att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa
klimatkrisen. Mål nummer 14, Hav och marina
resurser är det som tydligast berör havsplanering.
Syftet med detta mål att bevara och nyttja haven
och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte
att uppnå en hållbar utveckling.

Mer indirekt behöver havsplaneringen ta hänsyn
även till andra nationella mål och strategier som
rör fysisk samhällsplanering. En sammanfattning av
dessa finns i Boverkets Vision för Sverige.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel i
arbetet med att nå fram till miljökvalitetsmålen.
De anger lägsta godtagbara miljökvalitet för
utomhusluft, buller och vatten inom ett visst
geografiskt område. Normerna reglerar den
miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. Det är
myndigheter och kommuner som ansvarar för att
miljökvalitetsnormerna följs.

Europeiska mål
EU länderna har inom det marina området enats
kring ”Blå tillväxt”-strategin för att skapa hållbar
tillväxt inom den maritima sektorn. Här pekas
fem viktiga tillväxtområden ut: vattenbruk,
kustturism, marin bioteknologi, havsenergi och
mineralutvinning. Parallellt med ”Blå Tillväxt” finns
det marina direktivet, vattendirektivet, samt artoch habitatdirektivet som alla på olika sätt syftar till
att nå målet en god havsmiljö.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i
hela landet, inte bara i utpekade områden. Därför
är de även aktuella på havet. Normerna syftar till
att skydda miljön och människors hälsa, samt att
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i
EU. Miljökvalitetsnormer för luft hanterar följande
ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid,
bly, arsenik, kadmium, nickel, partiklar (PM10 och
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon och bens(a)
pyren.

Enligt Vattendirektivet ska alla EU:s vatten
uppnå minst god ekologisk status innan 2021.
Havsmiljödirektivet reglerar övervakning och
åtgärder för EU:s marina miljöer som enligt
målsättningen ska uppnå god miljöstatus senast
2020. Sektorsdirektiv finns också inom exempelvis
energi, fiske och sjöfart.

På grund av den goda luftomsättningen över
havet överskrids inte miljökvalitetsnormerna. Det
kan dock finnas risk för att normerna överskrids
i hamnar och dess närområden beroende på
avgasutsläpp från fartyg och båtar.

På europeisk nivå påverkas havsplaneringen även
av europeiska landskapskonventionen, som syftar
till att förbättra skydd, förvaltning och planering av
landskap i Europa.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

framförallt i anläggningsskedet. Långsiktig är
det främst djurlivet, ovan och under vattnet som
påverkas.

Miljökvalitetsnormer för vatten beskrivs för ett antal
geografiskt utpekade så kallade vattenförekomster
och anger den vattenkvalitet som ska uppnås
samt när detta senast ska ske. För ytvatten finns
miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk
status. Normerna regleras framför allt i 5 kap.
miljöbalken och Förordning (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Regionala mål
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s
integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma
ramverk för havsmiljön och omfattar marina
vatten från kusten till yttersta gränsen för
ekonomisk zon. Syftet med havsmiljödirektivet
(Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG)
är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus
i Europas hav senast 2020. I Sverige är Havs- och
vattenmyndigheten ansvarig för arbetet med
direktivet enligt havsmiljöförordningen.

Miljökvalitetsmålen Hav i balans samt Levande
kust och skärgård preciseras med att:

EU:s ramdirektiv för vatten infördes i
svensk lagstiftning 2004. Därmed tillkom
Vattenmyndigheten och en helhetssyn där vattnets
naturliga gränser, istället för administrativa
indelningar, blev utgångspunkten.
Förvaltningen av vattenförekomster sker i
6-årscykler. Varje sexårsperiod upprepas momenten
övervakning, bedömning av status, analys av
påverkan och risk för försämring av status samt
bedömning av ekonomiska förutsättningar
och konsekvens. I slutet av varje sexårscykel
beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för
kommande period.

•

kust- och havsvatten har god miljöstatus
med avseende på fysikaliska, kemiska och
biologiska förhållanden i enlighet med
havsmiljöförordningen (2010:1341),

•

kustvatten har minst god ekologisk status eller
potential och god kemisk status i enlighet med
förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön,

•

kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster
är vidmakthållna,

•

grunda kustnära miljöer präglas av en rik
biologisk mångfald och av en naturlig
rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och
spridningsvägar för växt- och djurarter som en
del i en grön infrastruktur,

•

hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer
har återställts i värdefulla kust- och havsvatten,

•

främmande arter och genotyper inte hotar den
biologiska mångfalden och kulturarvet,

•

naturtyper och naturligt förekommande
arter knutna till kust och hav har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk
variation inom och mellan populationer samt
att naturligt förekommande fiskarter och andra
havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd,

•

genetiskt modifierade organismer som kan
hota den biologiska mångfalden inte är
introducerade,

•

havs-, kust- och skärgårdslandskapens
natur- och kulturvärden är bevarade och
förutsättningar för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena finns,

•

tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska
lämningar under vattnet, och

Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller
är en slags målsättningsnorm. Strävan är att
omgivningsbuller inte ska medföra skadliga
effekter på människors hälsa. Små och medelstora
kommuner omfattas av bullernormen i de områden
som störs av buller från större vägar, större
järnvägar samt större civila flygplatser.
I havsområdet utanför Blekinge förekommer
buller från kommersiell fartygstrafik, luftfart och
fritidsbåtar. Fartygsbuller kan ändra det naturliga
beteendet hos enskilda fiskar och kan ge negativa
effekter i form av stressymptom, långsammare
tillväxt hos fiskyngel och ändrade rörelsemönster.
Havsbaserad vindkraft kan ge viss bullerpåverkan,

38

Planeringsförutsättningar

56

•

och underlätta ökat samarbete exempelvis i
gemensamma projekt och åtgärder.

havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden
för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv
är värnade och bibehållna och påverkan från
buller är minimerad.

Ekosystemtjänster

Kommunnätverk Hanöbukten
Kommunnätverk Hanöbukten är ett kommunalt
nätverk för samverkan kring Hanöbukten och Södra
Östersjön. Nätverket inrättades under 2018 mellan
följande kommuner i Skåne och Blekinge: Bromölla,
Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby,
Simrishamn, Sölvesborg och Ystad.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos
ekosystemen/livsmiljöerna som på något sätt
gynnar människan. Det är tjänster vi får ”gratis” av
naturen som till exempel vild fisk, vattenrening,
klimatreglering och skönhetsupplevelser. Växter,
djur och mikroorganismer utför mängder av
uppgifter som vi är beroende av för vår överlevnad
och välfärd. Många av dessa ekosystemtjänster
är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.
Ekosystemtjänster renar luft och vatten, mildrar
översvämningar, bidrar med vatten och mat och
skyddar den biologiska mångfalden. De ökar
också människors fysiska och psykiska välmående,
reglerar det lokala klimatet, binder koldioxid och
tillhandahåller förnybar energi.

De övergripande målsättningarna för
Kommunnätverk Hanöbukten är:
•

bidra till att lösa miljöproblem och
samhällsutmaningar med koppling till
Hanöbukten och Södra Östersjön

•

stärka den regionala utvecklingen avseende
bland annat näringsliv, sysselsättning,
attraktivitet och befolkningstillväxt

•

etablera nya samarbeten mellan kommuner,
akademi, näringsliv och idéburen sektor.

Havets och kustens ekosystemtjänster är
avgörande för möjligheterna att leva ett gott liv i
vid kusten och för att utveckla havet som resurs.
Att synliggöra, värna och stärka dem är därför
grundläggande i den fysiska planeringen.
Begreppet ekosystemtjänster beskriver
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
människors välbefinnande. Ekosystemtjänster delas
ofta in i de fyra kategorierna stödjande, reglerande,
försörjande och kulturella.

Nätverket syftar till att skapa en god struktur för
regelbunden kunskaps- och erfarenhetsspridning
mellan kommunerna samt till att bygga relationer

Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande
funktioner i ekosystemen som är en förutsättning
för alla de andra ekosystemtjänsterna, till exempel
fotosyntes och biokemiska kretslopp. Reglerande
ekosystemtjänster är nyttan människor har av
ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer,
till exempel klimat, översvämningar och
avfallsnedbrytning. Försörjande ekosystemtjänster
är de livsnödvändiga resurser som naturen
tillhandahåller, till exempel syre, rent vatten och
råvaror. Kulturella ekosystemtjänster omfattar
andliga och upplevelsemässiga värden som bidrar
till vårt välbefinnande, till exempel skönhet,
inspiration och rekreation.
Ekosystemansatsen är en internationell strategi
för bevarande av naturvärden, hållbart nyttjande
och rättvis fördelning av naturresurser. Målet är
att säkerställa att användning av ekosystemen
sker utan att äventyra deras långsiktiga fortlevnad
avseende deras struktur, dynamik och funktion.
Solnedgång. Foto: Peter Westrup
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Grön infrastruktur

Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är
skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv. Det betyder
inte att miljön automatiskt är skyddad. Ibland gör
flera riksintressen anspråk på samma område.
Då är det kommunens uppgift att avväga dessa
riksintressen mot varandra. I översiktsplanen ska
kommunen beskriva hur riksintressena tillgodoses.

För att upprätthålla höga naturvärden i havet är
de rumsliga sambanden mellan naturområdena
viktiga. Genom att införa olika typer av
rumsliga skyddsåtgärder för naturvärden och
deras sammanhängande struktur skapas
grundförutsättningar för att främja naturvärden
i stort. I planeringssammanhang benämns detta
större perspektiv av naturvärden ofta som ”grön
infrastruktur”. Det saknas ännu en enhetlig och
samlad kunskap om den gröna infrastrukturen
i havet och hur viktiga marina livsmiljöer och
processer hänger samman i tid och rum. Som en
följd av ett bristfälligt kunskapsläge är enbart
en liten del av den gröna infrastrukturen i
havsområdena skyddad genom utpekade områden.

Följande riksintressen berör Blekinges
havsområde:
Kap 3 Miljöbalken

Grön infrastruktur kan alltså ses som naturområden,
biotoper, strukturer och element som skapar ett
ekologiskt sammanhang i landskapet och som
utgör förutsättningen för att bevara landskapets
biologiska mångfald och därmed främja
ekosystemtjänster. Genom en kombination av
skydd, återställande och hållbart nyttjande ska en
grön infrastruktur upprätthållas i och runt havet
som innebär att fragmentering av populationer
och livsmiljöer inte sker och att den biologiska
mångfalden i och runt havet bevaras och utvecklas.

Energiproduktion (STEM/LST)

•

Friluftsliv (NV)

•

Kommunikation (TV)

•

Kulturmiljö (RAÄ)

•

Naturvård (NV)

•

Totalförsvaret (FM)

•

Yrkesfiske (HaV)

Kap 4 Miljöbalken
•

Högexploaterad kust (LST)

•

Natura 2000 (NV)

Övriga regleringar
Förutom områden av riksintresse berörs
havsområdet även av andra regleringar:

Plattform för arbetet med grön infrastruktur i
Blekinge län har varit vägledande i arbetet med att
formulera ställningstaganden och strategier och
bedöma konsekvenser. Framtaget underlag med
värdetrakter och värdekärnor redovisas i kapitlet
planeringsförutsättningar.

Riksintressen
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller
grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden. Dessa
hushållningsbestämmelser anger olika mark- och
vattenområden som är av allmänt intresse.
Ett riksintresseområde är av allmänt intresse och
innehåller därutöver nationellt viktiga värden och
kvaliteter. Det finns två olika slag av riksintressen.
I miljöbalkens tredje kapitel anges typer av
områden som kan vara av riksintresse. Dessa pekas
ut av nationella centrala sektorsmyndigheter.
Miljöbalkens fjärde kapitel pekar ut ett antal
specificerade områden som med hänsyn till de
natur- och kulturvärdena som finns i områdena i sin
helhet är av riksintresse.
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•

•

Djur- och växtskyddsområde (NV)

•

Ekologiskt känsliga områden (LST)

•

Fredningsområden för fisk (HaV)

•

Marina naturreservat, planerade (LST)

•

Naturreservat (NV)

•

Ramsarområden (NV)

•

Skyddade områden (Helcom MPA/Marine
Protected Areas)

•

Trålningsgräns (Hav)

Lagstiftning om
havsplanering
Kustkommuner ansvarar enligt plan- och bygglagen
för översiktsplaneringen på land, för kusten och för
territorialhavet.
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för
den nationella havsplaneringen. Enligt 4 kap. 10
§ miljöbalken, omfattar denna havsplanering
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både territorialhavet, undantaget det område
om en sjömil som ligger närmast baslinjen och
den svenska ekonomiska zonen. En närmare
reglering av den nationella havsplaneringen görs i
havsplaneringsförordningen (2015:400).

årsmedeltemperaturen och 15-20 % ökning av
årsmedelnederbörden, med störst ökning under
vintern. Sommarmånaderna blir torrare med ökat
antal varma dygn, och den nederbörd som faller blir
mer intensiv i sin karaktär.

Övergripande
planeringsförutsättningar

Förändringen av klimatet ställer nya krav på hur
vi utformar vårt samhälle, både vad gäller att
minska vår påverkan på klimatet men också hur
vi ska skapa ett samhälle som står robust i ett
förändrat klimat och som kan hantera dess effekter.
Klimatförändringarna innebär ett ökat hot mot
många av de ekosystemtjänster som är nödvändiga
för människans överlevnad och välmående.
Samtidigt utgör artrika och livskraftiga ekosystem
en nyckelfaktor för möjligheten att nå visionen om
ett samhälle som står robust i ett föränderligt klimat
och har god förmåga att hantera de konsekvenser
och påfrestningar det innebär.

Klimatförändringar
Blekinge har ett gynnsamt klimatläge för svenska
förhållanden men är också i ett utsatt läge för
väder och vind på grund av närheten till havet.
Medeltemperaturen i januari varierar från 0 °C på
Utklippan till -2 °C i norra delarna av länet. I juli är
medeltemperaturen ca 16 °C i hela länet. Minst
årsnederbörd får de yttersta öarna, ca 500 mm, och
den högsta årsnederbörden, omkring 700 mm,
finns i länets nordligaste delar samt på Ryssberget i
väster.

Klimatfrågan kopplar även till själva anspråken
för nyttjande av havet. Ett överhängande behov
att minska utsläpp av växthusgaser på kort tid
kommer sannolikt medföra ökat nyttjande av havet
för produktion av olika former av fossilfri energi
som havsbaserad vind- eller vågkraft. Effekter på
land kan innebära ökat intresse för verksamheter
till havs genom förändrade transportmönster
som ger överflyttning från väg- till sjötransport
samt för strandfodringsverksamhet till havs för att
klimatanpassa kusten och bekämpa kusterosion.

Klimatförändringar kommer att påverka haven och
människans möjlighet att nyttja havet som resurs
på många olika sätt. Det finns stor sannolikhet att
klimatfrågan innebär förändringar i ekosystemen,
isläggningsmönster, strömmar och syresättning,
vind- och vågmönster. Människans utsläpp av
koldioxid innebär även en ökad försurning av
haven med potentiellt långtgående konsekvenser
för organismer och ekosystem. De klimatologiska
förutsättningarna och deras förväntade förändring i
tid, både avseende medelvärden och variationer, är
således viktiga parametrar för planeringsprocessen.

Som exempel är ett dominerande
framtidsscenarium inom både sjöfarten och
yrkesfisket att fartygen blir större. Inom sjöfarten
väntas dessutom mängden trafik öka, något som
ger utmaningar i riskhantering och i vissa passager.

Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra
nordliga breddgrader än i världen i genomsnitt.
SMHI:s klimatberäkningar för Blekinge fram till år
2100 ger bilden av ett varmare och blötare klimat.
För Blekinges del beräknas medelhavsnivån stiga
med 0,3–1,3 meter till år 2100 (kompenserat för
land-höjningen). Belastningen på dricksvatten- och
avloppssystemen förväntas öka, denna infrastruktur
är periodvis hårt belastad i många samhällen
redan idag. I Östersjön kan ekosystemen förändras
drastiskt. Det varmare klimatet kommer också
att föra med sig hälsorisker, bland annat ökad
smittspridning hos både människor och djur.

Utvecklingen för sjöfarten och yrkesfisket sker
parallellt med en förväntad ökning av fasta
installationer, i form av vindkraft, vågkraft och
vattenbruk. De fasta installationerna väntas
komma som ett resultat av politiska ambitioner
om att använda havet för energiomställning och
förnyelsebara bränslen. Fasta installationer kan i
framtiden konkurrera med sjöfarten och yrkesfisket
om ytan i vissa geografiska områden till havs.
Klimatförändringarna ger direkta effekter på
nyttjande och anspråk i havet genom påverkan
på ekosystemen i stort och dess tjänster. Med
denna bredd av effekter på havet finns utmaningar
kring miljö- och tidsperspektiv i havsplaneringens

När det gäller temperaturen visar SMHI:s
klimatanalyser för Blekinge fram till år 2100
bland annat på en 3-5 graders ökning av
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sjöss och medverkar i insatser vid sjö‐ och
flygräddningstjänst. Kommunerna svarar för
räddningstjänst på land, i hamnar och kanaler.
Kommunerna och staten har kommit överens om
gränsdragningen. Kommunerna har ansvaret för
sanering på land.

avvägningar. Exempelvis måste havsplaneringen
hantera frågor kring hur förändrade och
säkrare rutter för sjöfarten påverkar fartygens
bränsleförbrukning. Vidare finns vissa områden
till havs där existerande höga naturvärden
sammanfaller med lämplighet för klimatvänlig
energiproduktion. Vid anläggande av exempelvis
vindkraft i dessa områden sker ingrepp som
påverkar delar av den lokala naturmiljön och den
gröna infrastrukturen negativt.

Länsstyrelsen har en samordnande roll mellan
kommunal och statlig räddningstjänst vid en större
olyckshändelse och är även ansvarig myndighet
vid en olycka med radioaktiva utsläpp från en
kärnteknisk anläggning.

Samtidigt kan energiutvinningen i ett område
vara motiverad ur ett bredare perspektiv kring ett
rikt växt- och djurliv då de marina ekosystemen
generellt, och på lång sikt, gynnas av en
energiomställning som motverkar havsförsurning.
Hur klimatet kan hanteras inom havsplaneringen är
således en mycket komplex fråga.

Östersjön är ett hårt trafikerat hav som enligt
Sjöfartsverkets sektorrapport står för cirka 15
procent av världens sjötransporter. Idag beräknas
cirka 2000 fartyg förflytta sig på Östersjön vid varje
givet tillfälle, vilket ger 3500 – 5000 fartyg per
månad.

Sammantaget väntas ett ökat tryck på havet
resurser. Med ett ökat tryck förväntas risken
för intressekonflikter öka. Dessa konflikter kan
väntas ha tydliga regionala och lokala skillnader,
där exempelvis ökad urbanisering påverkar
kustkommuner på olika sätt.

Faktorer som i framtiden kan påverka arbetet med
samhällets krisberedskap är klimatförändringar
och en framtida havsnivåhöjning. Andra är att
oljetransporterna till sjöss förväntas öka kraftigt
under de kommande åren och att utvecklingen
av vind- och vågkraft kommer att ställa nya krav
på hantering av räddningstjänstinsatser till havs.
Om utsläpp sker berörs naturskyddsintressen och
eventuellt kulturarv. Andra intressen som kan
beröras är friluftsliv, turism och yrkesfiske samt att
boendemiljöer längs med kusten kan påverkas av
utsläpp.

Säkerhet och risker
Med risker och påverkansfaktorer menas här
risker för olyckor och andra händelser som kan ge
skadliga konsekvenser för människor och miljön i
havet.
För att kunna hantera risker och förebygga annan
påverkan på havet krävs dels att bygga upp en
kunskap om aktuella och framtida olycksrisker och
dels att det finns beredskap och utrustning för
att sätta in åtgärder när en olycka sker. De största
riskerna finns som kollisioner inom sjöfarten.
Sådana olyckor kan föra med sig risk för utsläpp av
olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen med
negativa effekter.

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav
och prognoserna för oljehamnarna runt Östersjön
pekar på en ytterligare ökning av hanterade
oljevolymer. Blekinges långa kuststräcka är till
stora delar utpekad som skyddsvärd ur olika
aspekter. Konsekvenserna av ett oljeutsläpp
till havs är många; naturmiljön med sitt växtoch djurliv skadas, stränder förorenas och
havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också stora
socioekonomiska konsekvenser med effekter på
flera samhällsfunktioner.

I Sverige har den myndighet som har ansvar för en
verksamhet också ansvaret för att verksamheten ska
fungera i en krissituation. Ansvaret för att leda och
samordna räddningstjänsten till havs är fördelat
mellan flera centrala myndigheter, länsstyrelserna
och kommunerna.

En händelse som drabbar Blekingekusten kommer
med all sannolikhet att drabba mer än en kommun.
Det är därför viktigt att samordning av insatser sker
mellan kommunerna och övriga parter så att bästa
möjliga resultat uppstår. Det pågår exempelvis
samarbetsprojekt mellan räddningstjänst och
Kustbevakningen. Därför finns likalydande
oljeskyddsplaner i kommunerna.

Sjöfartsverket svarar för flygräddning och
sjöräddning till havs inom Sveriges sjöterritorium
och ekonomiska zon. Kustbevakningen har
hand om miljöräddning och sanering till
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Marina miljöproblem

inriktar sig ofta på vissa fisk- och skaldjursarter
som är viktiga av ekonomiska eller kulturella skäl.
Överfiske uppstår då fisk fångas i sådan mängd
att uppväxande fisk inte kan ersätta förlusten av
den fångade fisken, vilket leder till att antalet fiskar
minskar med tiden.

Övergödning

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav uppstår
till följd av utsläpp av växtnäringsämnen från
samhällen, industrier och jordbruk. Utsläpp av
näringsämnen (framförallt kväve och fosfor) göder
vattensystemen och ökar vattenväxternas tillväxt.
Vissa växtarter gynnas av övergödning och ökar
i antal, medan andra växtarter missgynnas och
minskar i antal (eller försvinner), vilket kan leda till
att växtsamhället förändras.

Om tillgången på viktiga fisk- och skaldjursarter
minskar så försämras fisket och dess lönsamhet.
Därtill kan överfisket radikalt förändra ett
ekosystem, dels genom att förändra förhållandet
mellan konkurrerande arter, och dels genom att
rubba den naturliga balansen mellan rovdjur och
bytesdjur. Eftersom fiske ofta inriktas på rovfiskar
högt upp i näringskedjan så kan ett överfiske leda
till förändringar i hela näringskedjan. Färre rovfiskar
gör att fler bytesfiskar överlever, fler bytesfiskar
gör att färre djurplankton överlever, och färre
djurplankton gör att fler växtplankton överlever,
vilket kan förvärra algblomningarna. Överfisket på
torsk i Östersjön kan leda till att andra arter tar över
och dominerar ekosystemet. Genom att minska
mängden torsk så överlever mer sill och skarpsill
som i sin tur äter mer torskägg och torskyngel,
vilket ytterligare försämrar torskens möjligheter till
återhämtning.

Övergödningen gynnar ofta fritt flytande
växtplankton och trådformiga vattenväxter som
konkurrerar ut de rotade vattenväxterna. En sådan
förändring av växtsamhället påverkar i sin tur
djurlivet. Många vattenlevande djur är beroende av
de rotade vattenväxterna och blåstångsbältena.
Försvinner dessa så försvinner också en viktig
födokälla för växtätande djur och ett viktigt skydd
för mindre fisk och ryggradslösa djur. Ett försämrat
växt- och tångsamhälle kan därför förändra
ekosystemet radikalt.
En kraftig tillväxt av mikroalger ökar den totala
biomassan i havet. När överskottet ska brytas ner av
andra organismer, framförallt bakterier, så förbrukas
syre. Därmed sjunker syrehalten i både vattnet och
i bottensedimentet. Större växter och djur dör när
syrehalten blivit för låg och då tar de bakterier som
klarar att leva i syrefria miljöer över ekosystemet.
Döda bottnar är ett betyande problem i Östersjön
och är framförallt effekter av övergödningen. Över
hälften av Egentliga Östersjöns bottnar är syrefria
eller har mycket låga syrehalter.

Främmande invasiva arter

Människan flyttar ibland, avsiktligt eller oavsiktligt,
växt- och djurarter till områden där arten inte har
funnits naturligt tidigare. Sådana introduktioner
har pågått under en stor del av den moderna
människans historia, men introduktionerna har
blivit fler i takt med att rörlighet och handel har
ökat och globaliserats.
Ofta klarar sig de främmande arterna dåligt i det
nya området eftersom de inte är anpassade till det
nya klimatet och de inhemska växt- och djurarterna.
Vissa främmande arter lyckas ändå att etablera
sig och påverkar inhemska arter negativt genom
predation och konkurrens. Främmande arter som
på så vis kan orsaka skada på och dominera ett
ekosystem kallas för invasiva.

Olika växtnäringsämnen begränsar vattenväxternas
tillväxt i olika vattensystem. Ofta begränsas
vattenväxternas tillväxt av fosfor i sjöar och en del
kustområden, medan kväve begränsar tillväxt i
havet. Eftersom cyanobakterier (tidigare kallade
blågröna alger) kan ta upp kväve från luften så
gynnas dessa arter av övergödning av Östersjön,
med omfattande och återkommande algblomning
som följd. De giftiga ämnen som cyanobakterier
kan avge under blomning påverkar djur och växter
negativt, vilket kan leda till badförbud samt att
förgiftad fisk och skaldjur kan bli farlig att äta för
människor och andra djur.

I Östersjön finns idag flera främmande och
invasiva arter, så som svartmunnad smörbult,
ullhandskrabba, vitfingrad brackvattenskrabba,
rovvattenloppa och slät havstulpan.
Havsförsurning

Havsförsurningen är en process där pH-värdet i
haven sjunker. Processen är framförallt kopplad till
den globala klimatförändringen, och drivs av att

Överfiske

Yrkesfisket, husbehovsfisket och sportfisket
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koldioxid från atmosfären löses i havsvattnet och
bildar kolsyra, vilket slutligen leder till sjunkande
pH-värden och en försurning av haven. De stora
globala koldioxidutsläppen till atmosfären ökar
därför havsförsurningen och kan leda till att havens
ekosystem förändras.

tas upp, fördelas eller elimineras. Exempelvis kan
blandningar av låga halter miljögifter i fisk fördubbla
den giftiga effekten på människoceller jämfört med
kemikaliernas effekter var för sig. Cocktaileffekten
gör det således svårt att överblicka konsekvenserna
kemikaliepåverkan i havet.

En del havslevande organismer kan komma
att gynnas av försurningen medan andra
missgynnas. Det är svårt att förutspå
effekterna av havsförsurningen på enskilda
organismer eller ekosystem, särskilt eftersom
havsförsurning sker parallellt med andra
miljöförändringar (temperaturökning, övergödning,
salthaltsförändringar).

Utsläppen och spridningen av miljögifter är idag
omfattande och svår att överblicka. Det rör sig om
allt från bekämpningsmedel, hormonstörande
läkemedel, båtbottenfärger och vattenavstötande
ämnen i kläder till restprodukter från industrier.
Forskare är idag betydligt bättre på att förutse vilka
ämnen som kan vara möjliga miljögifter och vilka
effekter de kan ha. Genom provtagning av miljön
och levande organismer undersöker man idag
förekomsten av kända miljögifter, så att lämpliga
åtgärder kan vidtas.

En möjlig effekt är att blötdjur kan komma att
missgynnas eftersom en havsförsurning kan försvåra
eller förhindra bildandet av kalkskal, eftersom kalk
löses upp vid lägre pH. Ifall musslor skulle påverkas
negativt skulle det kunna få effekter för både havens
ekosystem och människan.

Miljögifter som oftast förknippas med Östersjön
är dioxiner och PCB (polyklorerade bifenyler).
Dioxiner är ett samlingsnamn för organiska
föreningar som bildas oavsiktligt vid förbränning
av ämnen som innehåller klor. PCB är en grupp
organiska föreningar som bildas vid tillverkning av
(stryk kemikalier) kemiska produkter till exempel
fogmassor, färg, kondensatorer och transformatorer.
Dessa ämnen är fettlösliga och lagras i fettvävnaden
hos levande organismer som tar upp ämnena, och
deras skadlighet beror delvis på mängden som tas
upp i kroppen.

Miljögifter

Miljögifter är ämnen som människan släpper ut i
miljön och som påverkar miljön negativt. En del
ämnen är avsedda att skada vissa organismer, så
som växt- och insektsbekämpningsmedel, medan
andra ämnen först senare visar sig ha oanade
skadliga effekter, så som restprodukter från
industrier.
Miljögifterna stannar ofta länge i miljön, tas
upp av levande organismer och påverkar deras
funktioner på olika sätt. Det är ofta svårt att förutse
effekterna som ett särskilt ämne har på en särskild
organism. Somliga ämnen påverkar enbart växter,
några påverkar enbart djur, medan andra ämnen
påverkar alla levande organismer. Vissa ämnen stör
fortplantningen, andra påverkar beteendet, somliga
stör nervsystemet, medan de värsta leder till obotlig
skada eller död. En del ämnen är skadliga först när
de kombineras i miljön.

Dioxiner och PCB kan bland annat störa
fortplantning och fosterutveckling, störa
immunförsvaret och orsaka cancer. Även om
mängderna dioxiner och PCB har minskat i Östersjön
till följd av att utsläppen minskat, så är halterna
fortfarande höga i vissa organismer, framförallt
i fet fisk, så som strömming/sill, lax, öring och ål.
Livsmedelverket ger detaljerade rekommendationer
och kostråd kopplat till fet fisk från Östersjön.
Även DDT (Diklordifenyltriklormetylmetan) lagras
lätt i levande organismer. Framförallt hos rovdjur
och andra arter högt upp i näringskedjorna kan det
nå hälsovådliga halter. Ämnet liknar hormoner och
påverkar därför kraftigt även i låga halter. DDT har
använts i betydande omfattning fram till 1980-talet
för att utrota insekter och bekämpa skadedjur. Det
är klassificerat som miljöfarligt, giftigt vid förtäring
och cancerframkallande.

I sammanhanget måste även den så kallade
”Cocktaileffekten” beaktas. Kemikalier samverkar
tillsammans i produkter, naturen och levande
organismer. Dock baseras den kunskap som finns
om olika kemikaliers effekter på studier av en
kemikalie i taget. När olika kemikalier blandas
kan deras effekt förändras. Det kan bero på att de
antingen har samma eller motsatt effekt och då
förstärker eller försvagar varandras effekt eller på att
en kemikalie kan påverka hur en annan kemikalie
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DDT är också mycket giftigt för vattenlevande
organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter
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i miljön. Bestånden av havsörn och säl påverkades
negativt till följd av DDT-användningen men har
långsamt återhämtat sig.

goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft.
Havet är också en plats för naturupplevelser och
fritidsaktiviteter. Det ger möjlighet till fiske och
fågelskådning, segling, paddling och dykning.

Marint skräp

Marint skräp är föremål som tillverkats av människan
och som avsiktligt eller oavsiktligt spridits på ett
sådant sätt att de hamnat i havet. Ofta rör det sig
om lättare föremål, så som plastprodukter, som lätt
transporteras med vind och vatten, men det kan
också röra sig om större föremål. Utöver att marint
skräp förfular kust- och havsmiljön, kan skräpet få
betydligt allvarligare konsekvenser för havslevande
organismer.

Här finns också rika marina livsmiljöer med arter
som ålgräs, blåmussla och kräkel. I det fria vattnet,
är miljön artfattigare än i de grunda kustområden.
I vattenmassan finns stora mängder av växt- och
djurplankton från ytan och flera meter ner, och
ännu djupare ner simmar stim av torsk, strömming
och andra fiskarter. Sälar och sjöfåglar jagar i
fiskstimmen, och i havsområdet kan man även ha
turen att få se tumlare mätta sina magar på fisk. I
Östersjön finns också de nästan helt genomskinliga
öronmaneterna, som ganska passivt följer med
havsströmmarna.

Ibland mister fiskare fiskeredskap (så som nät,
burar och ryssjor), men dessvärre hindrar det inte
redskapen från att fortsätta fånga fisk och andra
djur. Eftersom maskorna i moderna fiskeredskap
ofta framställs av plastfibrer så kan dessa så kallade
spökfiskande redskap ”fiska” under många år innan
plastmaskorna har brutits ner. Problemet upphör
inte ens när redskapet är fullt eftersom fångsten fort
bryts ner och gör att redskapet kan fiska på nytt.

Jämfört med andra miljöer i havet så ger det fria
vattnet väldigt små möjligheter för djur att gömma
sig för att undgå att bli uppätna. En del fiskarter
bildar stora stim, som kan lura en predator, och
mindre fiskar är ofta snabba och kan fly undan
angrepp. Många djurplankton har en speciell taktik,
som går ut på att vara i det närmaste genomskinlig.
Ofta vandrar de också nedåt till djupet och mörkret
under dagen för att minska risken att ätas upp av
fiskar som ju har bra syn.

Marint skräp kan även misstas för föda av fåglar,
fiskar, marina däggdjur och andra havslevande djur.
Skräpet kan snärja eller täppa till djurens mundelar
och gör det svårt eller omöjligt för dem att äta.
Eftersom plast och annat marint skräp bryts ner
långsamt i mage och tarmar så kan skräp också
ansamlas i magsäcken och försämra intaget och
nedbrytningen av föda. Plasten kan även tas upp av
och ansamlas i kroppen.

Årstidsvariationerna i vattnet närmast ytan är
stora. Under vintern, efter islossningen och innan
växtplanktonen har börjat tillväxa och föröka sig, är
näringshalterna som allra störst. De växtplankton
som kan tillväxa vid låga temperaturer kan nyttja

På senare tid har mikroplaster uppmärksammats
som ett möjligt allvarligt problem. De så kallade
mikroplasterna är plastfragment eller partiklar
mindre än 5 mm i diameter. Mikroplaster kommer
dels från nedbrytning av större plastföremål,
dels från produkter som innehåller plastpartiklar,
så som hygienartiklar med skrubbande effekt.
Nedbrytningen av mikroplaster tar lång tid, möjligen
hundratals år, och kan orsaka negativa effekter hos
de djur som misstar mikroplasten för föda.

Allmänt om havsområdet
Den del av Blekinges havsområde som denna
plan berör, har en sammanlagd yta på 3 562 km².
Området är viktigt ur många aspekter. Havet är
en nödvändighet för många av de kommersiella
och offentliga verksamheterna i Blekinge, såsom
sjöfart, yrkesfiske och försvar. Här finns farlederna,
fiskevattnen och sjöövningsområdena. Det finns

Kajakpaddling. Foto: Peter Westrup
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de näringsämnen som byggts upp under vintern.
Djurplankton, såsom hoppkräftor, hinnkräftor och
hjuldjur, lever på växtplankton, bakterier och andra
partiklar i vattnet. Större djurplankton kan också
äta mindre djurplankton. Den viktigaste faktorn
som bestämmer vilka djurplanktonarter som finns i
vattnet är salthalten.

Kunskapen om den marina geologin inom de
kommunala verksamheterna är förhållandevis
begränsad. De maringeologiska kartor som finns
att tillgå är i skalorna 1:100 000 och 1:500 000
och redovisar det sediment som dominerar i den
översta metern av havsbottnen. De tunna lager som
kan förekomma i ytan redovisas inte.
Inom de havsområden som omger Sverige
motsvarar havsbottnens geologi i stor utsträckning
geologin på land. Berggrunden i havsområdet
söder om Blekinge utgörs till största delen av gnejs
och granit, men det förkommer också sedimentär
berggrund av varierande ålder.

Den angränsande kusten

Blekinges lövskogskust och skärgård är unik. Här
finns det enda skärgårdsområdet i Östersjön där
ädellövskogen sätter sin prägel på landskapet.
Ingen annanstans i landet växer ek- och bokskog
så långt ut i skärgården. Närheten till havet, höga
naturvärden och kulturhistoriska värden gör
kustlandskapet attraktivt för boende, rekreation,
friluftsliv och nationell och internationell
besöksnäring.

De processer som påverkar och omformar
havsbottnens geologi skiljer sig starkt från de som
påverkar marken på land. Vatten har, när den sätts
i rörelse i form av vågor och strömmar, en kraftfull
och omformande inverkan. Denna har störst effekt i
exponerade lägen och nära vattenytan där således
erosionen blir som mest omfattande. Påverkan avtar
med ökat vattendjup och minskande vattenrörelser.
I lägen där endast små vattenrörelser förekommer
sker istället en pålagring av finsediment. Samtidigt
är havsbotten skyddad från flera av de omformande
processer som påverkar den ytliga geologin på land
så som frost, regn, vind och snö.

Det marina friluftslivet erbjuder många olika
aktiviteter såsom båtliv, fritidsfiske, kajakpaddling,
skridskoåkning, bad, dykning, fågelskådning
och andra naturupplevelser. Längs kusten finns
attraktiva städer, rika på historia och kultur och
stora värden bland annat i form av infrastruktur och
verksamheter av olika slag, hamnar, industrier och
andra anläggningar.

Mänsklig påverkan skiljer sig också från land då
havsbottnen huvudsakligen påverkas genom till
exempel trålning eller dragning av kablar och
ledningar.
Sedimenten på den svenska kontinentalsockeln
har bildats under den yngsta perioden i jordens
utvecklingshistoria, kvartärtiden, och då
huvudsakligen under den senaste istiden samt den
därpå efterföljande (och nu pågående) varmare
perioden (postglaciala perioden). Sedimenten
delas därför upp i glaciala och postglaciala
sediment där de glaciala har bildats i en miljö som
påverkats av en inlandsis och dess smältvatten
och de postglaciala utgörs av glaciala sediment
som omlagrats eller av nybildade sediment efter
inlandsisens avsmältning.
Bottensubstratens koppling till naturvärden

Blekingekustens havsbotten består mestadels
av morän med inslag av postglacial finsand och
kristallin berggrund. I de västra delarna finns
även större områden med postglacial sand och
grus. Längre ut i havet utgörs botten av glacial
lera, gyttjelera och lergyttja samt, i mindre

Utsikt från Vettekulla. Foto: Jeanette Conradsson
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utsträckning, isälvsavlagringar i allmänhet. Inom
respektive bottentyp finns olika livsmiljöer och arter.
Naturvärdet är ofta kopplat till hur sällsynt en art
eller biotop är, men det kan också vara kopplat till
värdet för ekosystemen som helhet.

Djup klipp- och stenbotten är områden dit solljuset
endast når i begränsad omfattning eller inte alls.
Dock tillräckligt för att rödalgens pigment ska
kunna utnyttja det. Något djupare tar blåmusslan
över. Den bildar täta blåmusselmattor på hårda
havsbottnar och därmed ett tredimensionellt,
komplext habitat som andra små ryggradslösa
djur kan leva i. Blåmusslan renar också vattnet
från växtplankton och vattnet blir därför klarare
där blåmusslan lever. Detta betyder att alger som
behöver klart vatten för att få solljus ofta trivs nära
blåmusslan. Här finns även till exempel mossdjur,
sik, lake och hornsimpa.

Grunda sandbottnar utgör för vattenlevande växter,
alger och djur en extrem miljö som är svår att leva i.
Sanden under ytan är nästan hela tiden i rörelse. Det
gör att det blir svårt för såväl alger som fröväxter att
få fäste för sina fästskivor eller rötter. Växtligheten
är därför gles, och dessa miljöer är ofta mycket
artfattiga. Sandbottnar på några meters djup är dock
typiska lokaler för ålgräsängar i Östersjön. Även för
många bottenlevande djur kan grunda sandbottnar
vara en utmanande miljö. De djur som ändå klarar
av att hantera sandpålagring och ständig rörelse i
sanden löser ofta problemet genom att gräva ner
sig.

Det fria vattnet är i sig inte en bottentyp, men ändå
en mycket viktig livsmiljö i Östersjön. I ytvattnet
lever växt- och djurplankton. Djupare ned finns
sill, skarpsill, torsk och andra fiskar. Här finns även
Östersjöns enda val, tumlaren.
Djupdata

Djup mjukbotten är Östersjöns vanligaste
bottenmiljö. Från 20 meters djup och ända ned
till de mörkaste djuphålorna breder ett tjockt
sedimentlager ut sig som en slöja över botten.
Här lever olika plattfiskar och smådjur exempelvis
östersjömussla, skrubbskädda, rödspätta, piggvar
och ål. Djuren som lever på havets djupa mjuka
bottnar utför flera viktiga uppgifter för ekosystemet.

Havet utanför blekingekusten varierar i djup från
omkring 60 meters djup i söder till grundare
bottnar utmed kusten. Några större vattendjup
eller utpräglade djuphålor finns inte i det kustnära
området. Mestadels uppgår djupet till mindre än 30
meter. Vid de flacka sträckorna i väster utbreder sig
ett grundområde, Hanöbankarna, med vattendjup
på drygt 10 meter.

Organiskt material från havets biologiska
produktion, samt material från floder, industrier
och reningsverk hamnar på havets bottnar. När
bottendjuren äter och rör om i sedimentet ökar
nedbrytningen. En havsbotten med grävande
djur kan jämföras med en väl fungerande
kompost med många maskar som blandar om
och syresätter miljön nära sina gångar, vilket ökar
antalet och mångfalden av olika bakterier och
ökar nedbrytningshastigheten av det organiska
materialet.

Östersjön är ett innanhav med hög koncentration
av humusämnen och följaktligen unika optiska
egenskaper. De höga koncentrationerna av humus
bidrar till att Östersjön är relativt mörk jämfört med
andra hav. Alger med pigment kan bäst utnyttja
det lilla ljus som finns och har en konkurrensfördel
genom detta.
Grunda områden är särskilt viktiga för
biodiversiteten och som yngelkammare i
havsområdet. Där räcker solljuset ända ner till
botten i sådan utsträckning att fotosyntes kan ske i
växter. De vegetationsklädda bottnarna som även
kallas fytalen, fytobentalen eller den fotiska zonen,
är mycket artrik med både växter och djur som är
lätta att observera. De vegetationsklädda bottnarna
omfattar alla typer av hårda och mjuka bottnar
som sträcker sig från vattenytan ner till cirka 10–20
meters djup.

Grund klipp- och stenbotten sträcker sig från
vattenbrynet och ut till ett par meters djup. Där
växer trådalgerna som ofta bildar enhetliga mattor
närmast ytan. Många fiskar och ryggradslösa djur
lägger sina larver och ägg här. De växer sig sedan
stora under sommaren och när algerna lossnar i
höststormarna hamnar de i andra habitat. Ibland
kan stora trådalger ryckas loss och bilda drivande
algmattor som hjälper djuren att sprida sig till nya
ställen. De vanligaste trådalgerna är grönslick.
Strax under trådalgsbältet finns Blåstången som
bildar stora ”skogar” med goda förutsättningar för
djurlivet, exempelvis småspigg, gös, abborre och
havstulpaner.

Temperaturer

Temperaturförhållandena i havet är en
grundläggande faktor för natur, djur- och växtliv.
Östersjön är fylld med relativt salt och kallt vatten
upp till 50–60 meters djup. Salthalten är mellan
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Östersjöns biomassa på djupa mjukbottnar, och är
mycket viktig för att upprätthålla nedbrytningen av
organiskt material i bottnar. Om en sådan art slås ut
skulle det få stora konsekvenser för ekosystemet.
En nykomling på djupa bottnar i Östersjön är
masken Marenzelleria arctia. Den sprider sig snabbt
och kan gräva mycket djupa gångar i sedimentet
vilket ökar flödet av fosfat från bottnarna till vattnet.

8 och 13 promille och temperaturen mellan 4 och
5 grader. Ovanför detta djup är salthalten lägre,
mellan 6 och 7 promille. Här är blandningen med
underliggande vatten liten.
Temperaturen i det övre skiktet varierar med
årstiderna. Exempelvis är temperaturen utanför
blekingekusten i maj runt 11–12 grader. Vintertid
kan temperaturen variera från strax under noll till
ca 4 grader. Då ytvattnet värms på våren får det en
lägre densitet och blandas inte med underliggande
kallare vatten. Ett temperatursprångskikt bildas.
Ytvattnet når en maximal temperatur på ca 20
grader i augusti.

Eftersom det går åt energi till att reglera sin salthalt
blir de här arterna ofta mindre än om de hade
levt i sin ursprungsmiljö. Blåmusslan exempelvis
blir i Östersjön bara en tredjedel så stor som vid
västkusten. Strandkrabban klarar av att överleva vid
ganska låg salthalt som vuxen, men när den skall
ömsa skal för att kunna växa dör den. Dess larv klarar
inte heller av den låga salthalten. Även fiskarter som
sill, skarpsill och torsk påverkas av salthalten och är
mindre i storlek i Östersjön än i Västerhavet.

Temperatursprångskiktet når då sitt största djup på
ca 30 meter. Variationer i salthalt och temperatur
över årstiderna är en viktig del i förutsättningarna
för ekosystemen.
Salthalt

Av de stora algerna är rödalger den känsligaste
gruppen och endast ett fåtal av alla rödalgsarter
återfinns i Östersjön. I gengäld finns här många
arter grönalger och rotade sötvattenväxter.
Fisksammansättningen är även den en unik
blandning av sötvattenarter som gädda och
abborre, och marina arter som torsk och piggvar.

Vattnet i Östersjön är bräckt, vilket betyder att det
är en blandning mellan salt och sött vatten. Det
består av salt Atlantvatten, som strömmat in genom
de danska sunden, och sött vatten från Bottniska
vikens älvar och alla andra floder och vattendrag
som mynnar i området. Salthalten varierar både från
ytan och nedåt och från norr till söder. Ytvattnets
salthalt varierar från Bottenvikens 0–5 promille till
Västerhavets 15–30 promille. I Egentliga Östersjön är
salthalten i bottenvattnet 8–12 promille.

Den ständiga salthaltsstressen gör att Östersjöns
arter är extra känsliga för föroreningar. Eftersom
de redan lever på gränsen för vad de tål kan
föroreningarna bli droppen som får bägaren att
rinna över, och arten minskar eller slås ut.

Saltvatten är tyngre än sötvatten. I Östersjön bildas
det två eller flera skikt. Gränsen mellan dessa
vattenmassor uppträder i Egentliga Östersjön på ett
djup mellan 40-80 meter. Dessa skikt blandas aldrig
helt med varandra.

Strömmar

I Östersjön finns inga märkbara permanenta
ytvattenströmmar. Vattendragens sötvatten som
rinner ut i havet rör sig som ett tunt skikt över
saltvattnet och vrider mot höger på grund av
jordrotationen. Sötvattnet blandas efterhand
med havsvattnet. Det ger en storskalig långsam
kustström söderut längs svenska kusten.

Det tar ca 25-50 år för allt vatten i Östersjön att
omsättas. Saltvatteninbrott är sällsynta. Det sker
nästan enbart under långa perioder av hårda
västvindar då större mängder saltvatten kan drivas
in från Västerhavet över trösklarna i de danska
sunden. Stora saltvatteninbrott, där vattnet är så salt
och därmed tungt att det tränger undan det gamla
bottenvattnet inträffar mycket sällan. Det kan dröja
mellan 10-20 år.

Under sommaren är denna ström som svagast på
grund av liten tillrinning från vattendragen. På
öppet hav är vinden och vattenståndsändringar
främsta orsaken till strömmar som därmed också
blir oregelbundna. Strömmarna blir kraftigast i
sunden och Öresund och Bälten har de kraftigaste
strömmarna eftersom mest vatten ska igenom här.
Strömmen i Öresund kan vara upp till 5 knop.

Östersjön är ett ungt hav och få organismer har
hunnit anpassa sig till salthalten som är svår att
leva i både för salt- och sötvattensarter. Östersjön
har därför färre arter av bottendjur jämfört med
Västerhavet. Den vanligaste arten i Östersjön,
Östersjömusslan Macoma balthica, dominerar
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som fiske, sjöfart och jordbruk varit viktiga för
människors försörjning. Värdefulla miljöer och
landskap, bebyggelse, hamnar och anläggningar för
olika behov vittnar om havets betydelse.
Sjöfarten utanför blekingekusten har varit mycket
intensiv genom århundradena. Det finns ett stort
antal skeppsvrak i blekingska vatten, inte minst
efter krigsfartyg. Bara inom havsområdet rör det
sig om ett hundratal. Fartygslämningarna utgör
ett kulturarv som beskriver historien ur flera
perspektiv; till exempel ekonomiskt, tekniskt,
militärt och politiskt.
Till följd av vattennivåförändringar finns utanför
blekingekusten även lämningar efter 11 000 år
gamla boplatser och submarina landskap med
rester av skogar på upp till drygt 20 meters djup. På
vissa ställen har boplatserna täckts av dy, vilket har
gjort att föremål som i trä, ben och läder kan vara
väldigt välbevarade.

Kulturvärden
Kulturhistoriska värden har betydelse för
människors välbefinnande och för identitet och
sammanhang i tillvaron. Kulturmiljön har även
betydelse för lokal och regional ekonomisk
utveckling.

Kunskapen om kulturarvet till havs är ojämn
eftersom systematiska inventeringar inte har
genomförts, utan styrs till stor del av exploatering
och insatser från enskilda dykare. Samverkan mellan
myndigheter och samordnade undersökningar inför

Värdebeskrivning

Blekinge är starkt präglat av närheten till havet.
Vid kust och i skärgård har traditionella näringar

K17

Datum: 19.03.2019

Kartan redovisar områden av riksintresse för kulturmiljön (röd linjeskraffering) samt fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (blå respektive röda punkter). Svarta cirklar kring punkter redovisar fartygs-/båtlämningar
och förlisningar.
Planeringsförutsättningar
49

2500 m

Skala: 1:250000

67

K17 Östra skärgården
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Skärgårdsmiljö som tydligt återspeglar
utvecklingen av de maritima näringarna med
kompletterande verksamheter sedan senneolitisk
tid. Gränsbygd med kommunikations- och
försvarsmiljöer med strategisk betydelse för sjöfart
och försvar från vikingatid till slutet av 1900-talet.
Uttryck för riksintresset är bland annat farledsmiljön
längs Kung Valdemars segelled med lä-/
vindhamnarna samt vrakplatserna i hela området.

exploatering är exempel på sätt att ta tillvara den
kunskap som finns. Kulturarvet på havets botten är
ännu tämligen orört, men med teknikutvecklingen
inom industri, fiske och dykning samt det stigande
intresset för att exploatera havsbottnen ökar också
hoten.
Fornlämningar registreras i Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister (FMIS). Det som registrerats är
dock ofta inte antikvariskt bedömt vilket innebär att
få lämningar är fornlämningsklassade.

ANSPRÅK OCH INTRESSEKONFLIKTER
Skyddet av kulturmiljöer till havs kan komma
i konflikt med andra intressen, till exempel
energiproduktion, fiske, sjöfart samt friluftsliv och
turism. Områden med höga kulturvärden behöver
identifieras och beskrivas för att kunna beaktas i en
planeringssituation.

Nya fornlämningar tillkommer dock i takt med ökad
kännedom och nya tekniker för att dokumentera
botten. Fornlämningar är skyddade enligt
Kulturmiljölagen oavsett om de är kända eller inte.
Det bristfälliga underlaget gör att områden inte
kan friskrivas till förmån för andra intressen, utan
att dessa utretts arkeologiskt. Detta sker som en del
av en prövningsprocess inför en exploatering. Det
krävs nästan alltid en arkeologisk utredning innan
någon större exploatering i havet kan ske.

Den typ av storskalig vindkraft till havs som
diskuteras idag, med 150–250 meter höga
vindkraftverk, påverkar stora områden visuellt.
Kust- och skärgårdsområdena präglas av en stor
variationsrikedom, där olika sträckor har sina
förutsättningar och sin specifika historia och
identitet. Enligt Riksantikvarieämbetet kan en
storskalig exploatering med okänslig lokalisering
och utformning komma att dominera en plats, och
därigenom kraftigt påverka eller utradera de värden
som visar på viktiga historiska skeenden och som
tidigare givit platsen dess karaktär. Kuststräckor
kan i dessa sammanhang vara extra känsliga då
storskaliga exploateringar tenderar att bli extra
synliga om kuststräckan är konkav och flikig.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövården är ett begrepp
som avser riksintressen med värdefulla kulturmiljöer
som skyddas enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Enligt
miljöbalken ska mark- och vattenområden samt
fysisk miljö i övrigt som är av riksintresse på grund
av dess naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet, skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Det finns 19 riksintresseområden för
kulturmiljövården i Blekinge. Många av dem har
dock inte någon koppling till havet och havsmiljön.

Sjöfart kan leda till erosion som blottlägger, slipar
och kanske till och med transporterar bort de
exponerade delarna av en lämning. Sjöfart och
båttrafik kan också medföra att grunt belägna
lämningar skadas av ankare eller av fartygsskrov.
Fiske, och i synnerhet bottentrålning, innebär en
risk för mekanisk åverkan på kulturarvet till havs.
Fartygslämningar kan skadas kraftigt och spridas ut
på större ytor. Exploateringar som kräver muddring
och dumpning av massor samt utvinning av
material utgör också hot mot kulturarvet på botten.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR
KULTURMILJÖVÅRDEN

Endast ett riksintresseområde (K17 Östra
skärgården) berör planområdet och då i mycket
liten omfattning. En flik av det vattenområde
som hör till riksintresset ligger även inom
planområdet. I övrigt finns inga riksintresseanspråk
för kulturmiljövården. Områden utpekade som
riksintressen längs kusten kan dock indirekt
påverkas av det som sker i planområdet och
skyddas av hänsynsområdet för kustvärden.
Riksantikvarieämbetet har initierat ett arbete med
att ta fram underlag för ett eventuellt utpekande av
riksintressen för kulturmiljövården till havs.
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kommersiell skärgårdstrafik, drygt 117 000 resor
gjordes i juni-augusti 2016 med skärgårdsbåtar i
Blekinge.
Besöksnäringen är starkt kopplad till det marina
friluftslivet som innebär många olika aktiviteter
såsom båtliv, fritidsfiske, kajakpaddling,
skridskoåkning, bad, dykning, fågelskådning och
andra naturupplevelser. Möjlighet till friluftsliv
och tillgång till attraktiva naturmiljöer är viktiga
förutsättningar för utvecklingen av det lokala
näringslivet. Inom det regionala utvecklingsarbetet
är besöksnäringen ett prioriterat område som
bedöms svara för en betydande tillväxt framöver.
Näringen i sig är också ett skyltfönster för ökad
attraktionskraft när det gäller boende, företagande/
investeringar och studier.

Friluftsliv och besöksnäring
Friluftsliv och besöksnäring/turism sker
framförallt nära kusten. Närheten till havet,
höga naturvärden och kulturhistoriska värden
gör kustlandskapet attraktivt för boende,
rekreation, friluftsliv samt nationell och
internationell besöksnäring.

Planområdet omfattar havsområdet med en inre
gräns 300 meter från kust och skärgård. Friluftsliv
och besöksnäring är inte lika omfattande i detta
område, men kopplingen till kustzonen är stark
och obestridlig. Det är därför viktigt att beskriva
friluftsliv och besöksnäring i detta sammanhang,
även om omfattningen av aktiviteterna är mindre
inom planområdet.

Värdebeskrivning

Till stor del sammanfaller områden som har
stora natur- och kulturvärden med kust- och
skärgårdsområden med stora värden för friluftsliv
och besöksnäring. Det inre havsområdet
och skärgården i Blekinge nyttjas flitigt av
fritidsbåtstrafiken och fritidsfisket. Det finns också
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2500 m

Datum: 27.03.2019

Skala: 1:250000

Kartan redovisar områden av riksintresse för friluftslivet (blå skraffering) och område av riksintresse för rörliga
friluftslivet (grönt linjeraster).
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Riksintresse för friluftsliv

Här finns goda möjligheter för bad, båtliv, kanot,
naturupplevelser, kulturupplevelser, fritidsfiske,
fågelskådning, viltsafari, snorkling.

Inom Blekinges havsområde finns områden
utpekade som riksintresse för friluftsliv (3 kap.
miljöbalken) samt högexploaterad kust (4 kap.
miljöbalken). Riksintresse för friluftslivet regleras
i miljöbalkens 3 kapitel 6 § och utpekas av
Naturvårdsverket efter samråd med Havs- och
vattenmyndigheten. Enligt miljöbalken ska markoch vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
är av riksintresse på grund av dess naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet,
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön.

Inom området bedrivs en omfattande fisketurism
som lockar sportfiskare från hela Sverige och
från länder som Danmark och Tyskland. Det
finns flera kanotuthyrare inom området, liksom
goda övernattningsmöjligheter (campingplatser,
vandrarhem, stugbyar). Det innehåller även flera
badplatser, gästhamnar och en snorklingsled.
FK 05 Listerby skärgård-Tromtö-Gö
Berörda kommuner: Ronneby kommun,
Karlskrona kommun
Listerby skärgård, Tromtö och Gö utgör hjärtat
vid den så kallade Lövskogskusten, den del av
Blekinges sydkust där ädellövskogen når ända ut i
skärgården, något som är unikt för landet. Här finns
särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.

Staten har ett särskilt ansvar beträffande mark- och
vattenanvändningen inom de angivna områdena
för riksintresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det
inte möter något hinder enligt MB 4 kap. 2–8 §§ och
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden.
I Blekinge berörs kustzonen både på land och
en bit ut i havet av miljöbalkens 4 kapitel 1§ och
4§. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både
för natur- och kulturmiljövård och för det rörliga
friluftslivet, vilket innebär att dessa värden ska ges
företräde i planeringen.

Inom området sker ett omfattande fritidsfiske
efter bland annat havsöring, gädda och abborre.
Fritidsfisket efter gädda anses vara det bästa i
Europa, och lockar fiskare från en mängd olika
länder.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET
FK 02 Listerlandet-Hanö
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Området har en rik och mångformig natur med
flera intressanta och delvis unika geologiska
bildningar, artrik flora och fauna, strandängar, och
grunda havsområden som är värdefulla för en rad
fiskarter. Den variationsrika naturen och det gamla
kulturlandskapet ger ypperliga förutsättningar
för bland annat natur- och kulturstudier, bad,
båtsport och fritidsfiske. Hanö nås med turbåt från
Nogersund.

FK 06 Hallarumsviken-Torhamns skärgård
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Området är genom sin mångskiftande och
förhållandevis oexploaterade natur samt sina
kulturhistoriska värden av utomordentligt
stor betydelse för friluftslivet. Här finns goda
möjligheter för bad, båtliv, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser, fritidsfiske, sälskådning och
fågelskådning.
Vid flera öar finns goda hamnar för fritidsbåtar.
Reguljära båtförbindelser med vissa öar i den
yttre skärgården gör dem tillgängliga under hela
året. Förutsättningarna för bad och ett varierat
fritidsfiske efter bland annat gädda, abborre och
havsöring är goda, liksom möjligheterna till naturoch kulturstudier. Torhamns udde, Utlängan och
Utklippan är fågellokaler av stor nationell betydelse
och utgör viktiga besöksmål för såväl fågelskådare
som för andra naturintresserade.

FK 04 Hällaryds skärgård-Eriksberg-TjäröBiskopsmåla
Berörda kommuner: Karlshamns kommun,
Ronneby kommun
Ett mångformigt odlings- och skärgårdslandskap
som också innehåller ett av regionens finaste
exempel på sprickdalsterräng. Skärgården med
dess talrika morän- och klippöar har mycket stor
betydelse för häckande sjöfågel, till exempel ejder
och storskarv, samt för rastande och övervintrande
fågelarter.
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Riksintresse rörligt friluftsliv

Riksintresse för rörligt friluftsliv regleras i
miljöbalkens 4 kapitel 2 §. Områden är utvalda med
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Riksintresse högexploaterad kust

hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
områdena som helhet.

Alla fyra kustkommuner ingår i det
sammanhängande kustområde från Brofjorden
i Bohuslän till Simpevarp i Småland, inom vilket
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse
om det inte finns särskilda skäl, till exempel
fritidsbebyggelse som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov (MB 4 kap. 4 §).

Enligt 4 kap 2 § miljöbalken ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön.
I planområdets närhet finns ett utpekat område
inom Sölvesborgs kommun.

Anspråk och intressekonflikter

Friluftsliv och besöksnäring bedöms inte stå i
konflikt med andra intressen inom planområdet.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR DET RÖRLIGA
FRILUFTSLIVET

Sannolikt finns dock motstående anspråk längre
in mot kusten. Exempelvis sammanfaller ofta de
områden som utnyttjas mest av fritidsbåtstrafiken
med de områden som har pekats ut som
värdefulla natur- och kulturmiljöområden i kustoch skärgårdsområdet. Ett intensivt friluftsliv

10 Åsnen-Mien området
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Området omfattar Åsnen med öar och
strandområden och områdena söder därom utmed
Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten
och Listerlandet.

Fritidsbåtsintresset är stort i den skärgårdsrika Blekingekusten. Foto: Sölvesborgs kommun
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kan då i vissa fall komma i konflikt med känsliga
naturvärden, såsom störningskänsliga häckande
fåglar på öar längs kusten. Konflikter kan också
uppstå mellan lokala satsningar på anläggningar
för turism och friluftsliv å ena sidan, och
bevarandevärden knutna till natur, kulturmiljö och
friluftsliv å den andra. En annan potentiell konflikt
är mellan dykning vid vrak och intresset att skydda
kulturarvet.
Friluftsliv och besöksnäring kan både vara i konflikt
och samverka med varandra. Exempelvis kan
exploatering av natursköna platser för turism och
båtliv stå i konflikt med friluftslivets intressen.
Turister söker sig ofta i större grupper till platser
med möjlighet att bo, äta och uppleva ordnade
attraktioner medan friluftslivet ofta attraheras av
platser där naturen är mindre påverkad. Å andra
sidan kräver en utveckling av turistrelaterad
verksamhet ofta infrastruktur, vilket många gånger
är till gagn även för friluftslivet.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för
människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och
besöksnäring. I planeringen behöver hänsyn tas till
behoven av tillgänglighet för både människor och
båtar. Vissa områden, exempelvis områden med
höga naturvärden kan å andra sidan behöva fredas
från båttrafik.
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varierar mellan säsongerna, men också hur
fiskemöjligheterna, det vill säga fiskbestånden och
regleringen av dessa, utvecklas över tid.
Fiske sker i princip inom hela havsplanens område.
På kartan nedan redovisas områden där yrketsfiskets
huvudsakliga fångster inhämtas baserat på
landningsvärde. För att skydda känsliga biotoper från
trålfiske finns en trålfiskegräns. Området innanför
trålgränsen får inte trålas och utgör därför ett
skyddsområde för känsliga bottnar. På kartan nedan
redovisas trålgränsen. I Östersjön är trålgränsen 4
nautiska mil utanför baslinjen.

Yrkesfiske
Yrkesfiske bidrar till kustsamhällens identitet
och livskraft genom såväl fisket i sig som
fiskets betydelse för landbaserade näringar
som fiskberedning, varvsindustri och
redskapstillverkning. Fisket bedrivs mer eller
mindre intensivt i alla Sveriges havsområden,
men det finns en dynamik i fisket som gör att
fisketrycket varierar både geografiskt och över
tid.

En grundförutsättning för yrkesfisket är tillgång
till goda fiskbestånd, som i sin tur är beroende av
olika livsmiljöer under fiskens livsstadier. Särskilt
kustområden utgör lek- och uppväxtområden för
många marina organismer, men det finns även
lekområden längre ut från kusten. Det finns behov av
att skydda både viktiga områden och deras rumsliga
samband för att stärka fiskbeståndens livsmiljöer i
förhållande till ett omgivande exploateringstryck.

Värdebeskrivning

Småskaligt fiske sker normalt inom begränsade
områden, medan annat fiske sker mer flexibelt
och över stora områden. Var fiske bedrivs

Från Blekinge och söderut till Öresund är fisket helt
dominerat av torsk och strömming/skarpsill men

Kartan redovisar trålgräns (lila linje) innanför vilken trålning är förbjudet samt områden inom vilka yrkesfisket
hämtar sina huvudsakliga fångster (75 %) inom - mätt i så kallat landningsvärde (blå skraffering).
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Skala:

och skärgårdsområden är ett levande och kustnära
yrkesfiske nödvändigt för att kulturmiljövärdena
ska kunna tas tillvara i ett långsiktigt perspektiv. När
fisket minskar riskerar kulturmiljöer att försvinna.
Länsstyrelsen i Blekinge utreder för närvarande
förutsättningarna för ett utpekande av de gamla
fiskelägena på Listerlandet som riksintresse för
kulturmiljövården.

ål och lax är viktiga arter för det kustnära fisket.
Mörrumsån mynningsområde är riksintresse för
vandrande lax.
Det pågår en kontinuerlig utveckling av
fiskförvaltningen. EU beslutade exempelvis 2016
om en långsiktig förvaltningsplan för sill, skarpsill
och torsk i Östersjön. Det pågår även en utveckling
av mer selektiva redskap för att minska mängden
oönskad bifångst. Samtidigt pågår sedan en längre
period en utveckling i den svenska fiskerinäringen
som innebär färre yrkesfiskare och fiskefartyg.

Riksintresse för yrkesfiske

Riksintresset för yrkesfiske omfattar
framförallt fångstområden, men även
hamnar, vandringsområden och ett fåtal
lek- och rekryteringsområden. Det regleras i
miljöbalkens 3 kapitel 5 § och utpekas av Havsoch Vattenmyndigheten. Riksintresset berör
huvudsakligen uppväxtmöjligheterna för vissa
fiskslag.

Jordbruksverket samt Havs och vattenmyndigheten
presenterade 2016 en strategi för fiskets utveckling:
”Svenskt yrkesfiske 2020 - hållbart fiske och
nyttig mat”. Den syftar till att ge en gemensam
målbild och underlätta samverkan och förståelse
mellan myndigheter, organisationer och aktörer.
Utgångspunkten för strategin är att fisket ska vara
ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt
hållbart.

Enligt miljöbalken 3 kap 5 § ska mark- och
vattenområden som har betydelse för yrkesfisket
eller för vattenbruk så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas
bedrivande. Områden som är av riksintresse för
yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.

Kulturmiljön i skärgården och längs kusten har
under mycket lång tid varit präglad av fiskets
verksamheter och anläggningar. För många kust-
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Kartan redovisar områden av riksintresse för yrkesfisket (blå skraffering).
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Områden av riksintresse för yrkesfiske redovisas på
kartan nedan. Områdesbeskrivningar följer på nästa
sida.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE INLANDSVATTEN

Område nr 92 Mörrumsån
Berörda kommuner: Karlshamns kommun
Området utgör lek och rekryteringsområde samt
vandringsväg för lax.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE - HAV
Område nr 33 Kalmarsund, Långgrund,
Rönneskär
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Området utgör fångstområde för ål.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE HAMN

Berörda kommuner: Karlskrona kommun,
Ronneby kommun, Karlshamns kommun och
Sölvesborgs kommun
Yrkesfiskets landningshamnar ligger utanför
aktuellt planområde men finns i Sandhamn,
Sturkö - Ekenabben, Karlskrona - Handelshamnen,
Karlskrona - Saltö, Hasslö, Ronneby, KarlshamnVägga, Hörvik och Nogersund

Område nr 41 Rosenklintsgrunden, Utklippan,
Västöver
Berörda kommuner: Karlskrona kommun,
Ronneby kommun, Karlshamns kommun och
Sölvesborgs kommun
Området utgör fångstområde för torsk, strömming,
skarpsill
Område nr 42 Hanöbukten, Pukavik, Mörrumsån
Berörda kommuner: Karlshamns kommun och
Sölvesborgs kommun
Området utgör fångstområde för torsk, flatfisk och
ål. Vandringsområde lax.

Anspråk och intressekonflikter

Intresset för att nyttja våra havsområden
ökar. Ökningen väntas fortsätta och präglas
av en mångfald av verksamheter, värden och
anspråk. Som exempel är ett dominerande

Det småskaliga, lokala yrkesfisket, bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård. Foto: Sölvesborgs kommun.
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Områden för naturvård skyddar marina habitat och
därmed lekområden och tillväxtplatser för fisk. Vissa
geografiska områden är idag fredade från vissa
fiskesätt, exempelvis bottentrålning. Fiskeskyddade
områden är idag en konflikt med yrkesfisket och
kommer att vara så även i framtiden, särskilt om
antalet fiskeskyddade områden växer.

framtidsscenarium inom både sjöfarten och
yrkesfisket att fartygen blir större och dessutom
mängden trafik öka, något som ger utmaningar i
riskhantering och i vissa passager.
I Sölvesborgs kommun finns ett område där
riksintresse för yrkesfiske till viss del sammanfaller
med riksintresse för energi. Området vid
Hanöbanken är ett viktigt reproduktions- och
tillväxtområde för fisk. Utöver riksintresseanspråken
för vindbruk pekar kustkommunerna inte ut några
nya områden för vindkraft i sina kommunala
översiktsplaner.

När sälstammarna ökar, ökar också konflikterna
mellan sälar och yrkesfiskare eftersom de orsakar
skador på fiskarnas utrustning. Många har
förespråkat jakt på säl för att minska dessa skador.
Det händer också att sälar fastnar i fiskarnas garn
och drunknar när de inte kan komma upp till ytan
för att andas. Projektet Sälar & fiske arbetar för
att utveckla metoder som kan minska konflikten
mellan sälar och fiske.

Vissa farleder går idag nära geografiska områden
som är viktiga för fiskerinäringen. Vid dessa
fungerar samexistens bra förutsatt att större fartyg
inte går utanför de markerade lederna. Mindre
fiskebåtar har lättare att väja för större båtar och
fartyg varför problem ofta undviks. Vid andra
typer av fiskesätt, exempelvis vid fiske med icke
överseglingsbara passiva redskap, så finns dock
vissa konflikter eftersom fiske då inte kan ske i eller
i anslutning till farleder. Farleder för sjöfart och
större fartyg kan medföra en potentiell konflikt då
vissa typer av fiske, exempelvis med nät, begränsas.
Detta är särskilt ett problem vid större farleder.
Om sjöfarten ökar i framtiden kan denna konflikt
komma att växa och bli mer påtaglig i framtiden.
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Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett
starkt sälbestånd. Huvudsyftet för projektet är att
utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar
effektivt, och som också är enkla att hantera.
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anläggning för rekonditionering av torsk, väster om
Eriksberg.
Musselodling förekommer i framförallt på
Västkusten. Primärt odlas blåmusslor. Den låga
salthalten i Östersjön gör att blåmusslorna
blir små till växten och svårare att sälja som
livsmedel. Att odla musslor kan dock vara ett sätt
att minska övergödningen i havet då de tar upp
näringsämnen. Musslor kan även användas till
djurfoder, jordförbättringsmedel och biogas.

Vattenbruk
Begreppet vattenbruk omfattar odlingar av fisk,
och musslor och betecknar även möjligheter
inom den marina bioteknologin. Blå bioteknik
är ett samlingsnamn på när man använder sig
av marina organismer såsom alger och musslor
för produktion av exempelvis läkemedel,
livsmedel, bränsle och gödsel.

Modelleringar av förekomsten av blåmusslor
i Blekinge visar på goda förutsättningar för
förekomst över stora delar av utsjöområdena,
kusten och ytterskärgården.
Det pågår forskning kring hur makroalger,
mikroalger och andra vattenlevande organismer
ska kunna användas till bland annat livsmedel,
tillverkningsindustrin och läkemedel. Alger tar upp
koldioxid och näringsämnen och kan därmed bidra
till minskad övergödning av haven. Odlingarna ger
även skyddade miljöer för fiskar att vistas i.

Värdebeskrivning

Den biologiska mångfalden är större på land än i
Östersjön. Kunskaperna om marina organismer och
ekosystemet är fortfarande begränsade. Med en
förbättrad kännedom av havets resurser möjliggörs
dock utvecklingen av nya användningar, produkter
och tjänster.

Riksintresse för vattenbruk

Enligt 3. kap. 5 § MB ska mark- och vattenområde
som har betydelse för vattenbruk så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. I Blekinge finns inget
utpekat område av riksintresse för vattenbruk.

Östersjön är ett artfattigt hav där organismerna
är utsatta för flera typer av stress som exempelvis
salthalt och miljögifter. Vid vattenbruk bör särskild
hänsyn tas till Östersjöns brackvattenmiljö och de
påfrestningar som är kopplade till detta.

Anspråk och intressekonflikter

Det finns en politisk vilja att utveckla vattenbruket
i Sverige. Jordbruksverket har tagit fram en strategi
och en handlingsplan för ökat vattenbruk med sikte
på att vattenbruket år 2020 är ”en växande, lönsam
och hållbar bransch med en etisk produktion”.
Förhoppningen är att livsmedelsproduktionen
ska öka och att nya arbetstillfällen ska skapas
i gles- och skärgårdsbygd. Väl utformad har
vattenbruksnäringen potential att växa i Blekinges
kust- och havsområde och främja regional
utveckling.

Vattenbrukets betydelse är för närvarande
liten i såväl Sverige som i Blekinge. Långa
tillståndsprocesser och komplicerad lagstiftning
anges som ett stort hinder för etablering
av nya vattenbruk. Förhoppningen är att
livsmedelsproduktionen ska öka och att nya
arbetstillfällen ska skapas i gles- och skärgårdsbygd.
Väl utformad har vattenbruksnäringen potential att
växa i Blekinges kust- och havsområde och främja
regional utveckling.
Odling av fisk kan delas upp i matfisk och sättfisk.
Sättfisk odlas för att förstärka naturliga bestånd
eller för sportfiske. Matfisk odlas som komplement
till vildfångad fisk och ökar i betydelse när de
naturliga fiskbestånden hotas av överfiske. I
Blekinge län finns det i nuläget två fiskodlingar i
kassar i kustvattnet, en vid Östra Horsö väster om
Tjärö i Karlshamns kommun och en vid Lågaskärv
i Ronneby kommun. Det finns även en tillfällig

Ett problem med fiskodlingar i havet är att det
sker i öppna kassar som läcker näringsämnen och
läkemedelsrester till närområdet och som fisk
kan rymma ur. Jordbruksverket bedömer att det
inte finns miljöutrymme i Östersjön för fiskodling
i kassar om inte en ökad närsaltsbelastning
kan kompenseras. Ett sätt att minska
närsaltbelastningen är att kombinera fiskodling
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med musselodling eller algodling. Slutna system
då fisken odlas i då behållare och avskiljning
av föroreningar är möjliga. På grund av större
underhållsbehov behöver sådana odlingar vara
storskaliga och placeras kustnära.

miljöpåverkan kan det rörliga friluftslivet,
yrkesfisket, sjöfarten, sjökablar och militär
verksamhet anses stå i konflikt med anläggningar
för vattenbruk. Visuellt påverkar mussel- och
algodlingar mindre än fiskodlingar, då dessa kan
ligga helt under vattnet.

Vattenbruk kan i viss mån samordnas med
andra intressen, exempelvis genom kombinerad
vindkraft och musselodling. Det finns också en
risk för intressekonflikter. Förutom vattenbrukets

2500 m

Datum: 26.03.2019

Befintliga fiskodlingar i Blekingekustens havsområde. Gröna punkter är laxodlingar och blå punkt anläggning för
rekonditionering av vildfångad torsk. Anläggningarna ligger utanför planområdets avgränsning.
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Det är den lokala geologin som ger
förutsättningarna för koldioxidlagring. SGU
har identifierat ett större område i sydöstra
Östersjön och ett område utanför sydvästra
Skåne där berggrunden utgörs av yngre
sedimentära bergarter som potentiella områden
för koldioxidlagring. I Blekinge saknas sådana
områden.
Riksintresse för utvinning av material

Utvinning och lagring av material

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen
eller material som är av riksintresse ska enligt
3 kap 7 § MB skyddas mot åtgärder om kan
påtagligt försvåra utvinningen av dessa. I Blekinges
havsområde finns inget riksintresseområde för
värdefulla ämnen. I övrigt gäller att mark- och
vattenområden som innehåller värdefulla ämnen
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Med många intressekonflikter på land
ökar intresset för utvinning och lagring av
material i havet. I Blekinges havsområde
är dock tillgången på brytbara sand- och
grusfyndigheter små.
Värdebeskrivning

Ur Östersjön är det aktuellt att utvinna är mineral,
olja och naturgas, skiffergas, sand och grus. Inom
planområdet finns enligt SGU:s kartläggning
potential för uttag av sand. Intresset för sand- och
grusutvinning från havsbotten för strandfodring av
eroderande kuster ökar. På grund av en i huvudsak
bergig kust är erosionsproblemen i Blekinge små.
Det finns viss risk för erosion i Listerlandets vikar,
runt Gö-halvön, i Östra skärgården och längs med
Blekinges ostkust där stränderna består av morän.

Lagstiftning kopplad till dumpning

Dumpning av avfall som muddermassor i
havet är förbjuden enligt 15 kap 27 § MB.
Länsstyrelsen prövar dumpningsärenden som
avser inlandsvatten, kustvatten och i havet
innanför territorialvattengränsen. Havs- och
vattenmyndigheten ansvarar för ärenden i Sveriges
ekonomiska zon och för svenska fartyg och
flygplan i och över det fria havet eller om ansökan
avser flera områden i olika län. Regeringen får
meddela föreskrifter om undantag från förbud mot
dumpning för geologisk lagring av koldioxid.

Muddermassor uppkommer vid många olika
verksamheter, exempelvis vid anläggning av
bryggor eller fördjupning av farleder och hamnar.
Om massorna inte är förorenade kan det mest
kostnadseffektiva och minst miljöpåverkande
vara att dumpa dem i havet. Valet av plats
är betydelsefull för vilka miljöeffekter detta
medför. Massor som dumpas bör ha ungefär
samma sammansättning av kornstorlek som
bottensedimenten på dumpningsplatsen. Detta
ger bäst förutsättningar för bottenfaunan att
återetablera sig på området. Målet är att minska
risken för en spridning av massorna och att
förhindra en återkommande uppslamning med risk
för spridning av eventuella föroreningar.

Anspråk och intressekonflikter

Naturgrus är en ändlig resurs och brytning på land
riskerar att skada grundvattenförekomster. Därmed
ökar intresset för att utvinning till havs. Sand och
naturgrus är icke förnyelsebara naturresurser och
utvinning från havsbotten kan störa ekosystemet
för havsbottenlevande organismer. Sand
som hämtas ur havet och sedan används för
strandfodring bildar ett kretslopp då sanden med
tiden förs tillbaka till havet. Beroende på strömmar
kommer dock återansamling av sanden sannolikt
ske på en helt annan plats än där sanden hämtades.

I Blekinge råder det generellt brist på platser som
är lämpliga för dumpning av muddermassor. Det
har tidigare funnits en sådan plats i Karlshamns
kommun, men den ingår numera i ett Natura
2000-område. I Karlskrona innerskärgård har
områden identifierats där dumpning skulle kunna
prövas.

Uttag av sand och grus i vatten kan leda till
vattengrumling och sedimentspridning. Sand- och
grusuttag kan även leda till fysiska förändringar vid
kusten, orsaka strandförlust, minska det naturliga
skyddet mot kusterosion och påverka ström- och
bottenförhållanden. Beroende på livsmiljötypen
kan återhämtningen ta från några månader upp
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Med beaktande av underlag och kriterier ovan har
följande potentiella områden ringas in:

till flera år. Risken för skador på den marina miljön
och erosion av kusterna minskas med val av lämplig
uttagsplats, rätt utvinningsteknik och begränsad
uttagsmängd.
Ofta utgör sand- och grusavlagringar utsjöbankar
med höga naturvärden som skulle hotas vid brytning
av material. SGU har gjort en kartläggning som visar
att en svallgrusavlagring runt grundet Klippbanken
söder om Karlskrona skulle kunna vara lämplig för
sand- och grusuttag. Materialuttag bedöms kunna
ske med bibehållna ekosystemtjänster och bibehållen
biodiversitet på platsen, däremot bedöms naturlig
sedimenttillförsel inte kunna bibehållas. Området
ingår i riksintresseområde för försvar och yrkesfiske.
Datum: 05.04.2019

Då utvinning av grus eller sand och dumpning av
muddermassor kan ske via flytande anläggningar,
finns bara en temporär konkurrens om vattenytan
eller vattenpelaren. På havets botten kan däremot
förekomma konflikter med vindkraft, kablar
och ledningar, kulturhistoriska lämningar och
naturvärden.
I samband med arbetet med denna havsplan
har SWECO genomfört en övergripande
lokaliseringsutredning för att identifiera
möjliga områden där undantag från generellt
dumpningsförbud skulle kunna prövas.

•

SGU´s geologiska kartor

•

Sjöfartsverkets djupdata

•

Befintliga riksintressen

Förekomst av kablar och ledningar

•

Rådighet

•

Sociala faktorer

•

Lika på lika, dvs sand dumpas på sandbotten
och lera på lerbotten

Steg 2

Analysen har tagit sin utgångspunkt i följande
kriterier (utifrån ovan nämnda underlag):
•

•

Då det råder generellt dumpningsförbud i havet
krävs vidare utredningar innan ett område kan
ringas in för en eventuell dispensansökan. Om
ovanstående ses som steg 1, redovisas nedan
övriga moment i processen.

Utredningen har baserats på följande underlag:
Sjökort, för distanser

Utredningsområden (avgränsade med gula linjer) för
att pröva undantag från generellt dumpningsförbud.
Vattendjup illustreras med graderad blå färg.
Utredningen är endast en förstudie för att få klarhet
i om havsområdet rymmer möjliga områden att
pröva undantag från dumpningsförbud inom.
Övriga faktorer som behöver utredas ytterligare i
steg 1:

Undantag från generellt dumpningsförbud?

•

2500 m

Djup > ca 30 m då:
- Känsliga bottnar ligger oftast grundare
- Vågenergier kommer inte ner
- Ackumulationsbottnar förekommer oftast 		
på större djup

•

Bottenprovtagning för maringeologisk tolkning,
organisk halt, föroreningsinnehåll

•

Bottenfaunaundersökning genom
sedimentprofilsfotografering samt
bottenfaunaprovtagning

Steg 3:
•

Oceanografiska utredningar i form av
strömningsmodellering utifrån befintliga data

•

Sjömätning av bottnar för att fastställa aktuellt
djup på platsen samt för arkeologisk bedömning
och bedömning av kapacitet

•

Tillräcklig areal

•

Ej ankringsplatser för lots

•

Transportsträcka rimlig i förhållande till
muddringsplatsen

•

Spridningsberäkningar med avseende på
spridning vid dumpning

•

Konflikt med övriga intressen, riksintressen,
sjöfart, kultur, fiske mm

•

Marinbiologisk utvärdering med avseende på
flora och fauna för att kunna göra en korrekt
bedömning av konsekvenser
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i Karlshamn och Karlskrona. 2014 anlöpte 2 126
fartyg Blekinges hamnar. Drygt 7,3 miljoner ton
gods hanterades, vilket motsvarar nästan 4,5
procent av den totala svenska godshanteringen.
Närmare 700 000 passagerare transporterades, det
vill säga cirka 2,5 procent av de totalt 30 miljoner
passagerare som varje år åker färja till och från
Sveriges grannländer.

Luft- och sjöfart

Blekinges havsområde genomkorsas av både
stora farleder och mindre kustfarleder. Hamnarna
i Blekinge är bra och har kort och snabb väg ut till
de större farlederna. EU:s ambition är att utveckla
Östersjöregionen till en stark makroregion där Polen
och Baltikum har en viktig roll att fylla. Blekinge har
en central geografisk position i ett sådant område
och som en länk mellan väst och öst.

Luft- och sjöfarten är en världsomspännande
sektor av mycket stor ekonomisk och
samhällelig betydelse för Sverige. När det
gäller export och import av varor från och till
Sverige är sjöfarten helt dominerande i fråga
om transporterad vikt och omkring 90 procent
av godset i den svenska utrikeshandeln går
sjövägen. Luftfarten är en viktig förutsättning
för Blekinges utveckling. Ronneby Airport gör
det möjligt för länets näringsliv, myndigheter
och organisationer att snabbt kunna resa till
och från Stockholmsområdet.

Ronneby Airport är den största flygplatsen i
Sydostsverige. Den används för både det militära
och det civila flyget. Med sitt strategiska läge är
flygplatsen en viktig tillgång för näringslivet i
hela Blekinge. Flygplatsen används i dagsläget för
civil inrikestrafik till Stockholm. Den har ett stabilt
passagerarantal på runt 220 000 personer per år.

Värdebeskrivning

Blekinge har tre större hamnar; Sölvesborg,
Karlshamn och Karlskrona. Störst är hamnarna

2075 207
261

208

273

272

2711

210
26

261 262
24

271

251
25
24
28

Kartan redovisar områden av riksintresse för sjöfarten (blåprickade ytor), influensområde luftrum (ljsublå markeringar kring Kallinge flygplats), samt stoppområde höga objekt (röd yta). MSA-yta kring flygplatserna i Kristianstad,
Kallinge och Kalmar markeras med grön cirkel. Lågflygningsområden ramas in med streckad svart linje.
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största transithamn mot Baltikum/Ryssland efter
Stockholms Hamnar.

Flygplatsens tillstånd enligt miljöskyddslagen
tillåter 22 000 flygrörelser per år med civila flygplan.
Militär verksamhet är tillåten med högst 31 200
flygrörelser per år. Varken det civila eller det militära
flyget utnyttjar idag hela sitt flygrörelsetillstånd.

Karlskrona hamn är den största hamnen för RoRooch passagerartrafik i sydöstra Sverige. Hamnen på
Verkö har närhet till Polen, Baltikum och Ryssland.
Verkö är också en viktig industrihamn och utgör en
viktig resurs för regionens utveckling genom sitt
hamndjup, stora hamnytor och goda tillgänglighet
till väg som järnväg.

ÖKAD SJÖFART

Som ett led i arbetet med att uppnå klimatmålen
kan långväga godstransporter alltmer komma att
flyttas från väg till vatten. Sett till samtliga trafikslag
väntas sjöfarten komma att ha den högsta årliga
tillväxttakten. Prognosen visar på en fördubbling av
godsvolymerna fram till år 2040. Godstransporterna
i de Blekingska hamnarna har ökat och förväntas
öka ytterligare mot Polen och Baltikum.

Ronnebys hamn är på väg att avvecklas. Ärendet
handläggs av länsstyrelsen och Sjöfartsverket.
Riksintresse för kommunikation

Riksintresse för kommunikationer regleras i
miljöbalkens 3 kapitel 8 §. Områdena pekas ut
av Trafikverket. De riksintressen som Trafikverket
har pekat ut i Blekinge avser både strategiska
hamnar, farleder med tillhörande ankringsområden
och djupa och skyddade områden. Såväl mindre
kustfarleder som viktiga fartygsstråk finns utpekade
som riksintressen inom Blekinges territorialhav och
inre vatten. Riksintresseområdena ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna.

Större fartyg tillsammans med höga säkerhetskrav
leder till större krav på farlederna. Fartygen närmar
sig, eller har nått, de storlekar som farlederna
kan klara utan breddning och fördjupning. För
att möta denna utveckling finns ett pågående
arbete med ny sjömätning som genomförs
av Sjöfartsverket. Samtidigt pågår även ett
utvecklingsarbete hos trafikmyndigheterna kring
smartare navigationsteknik, så kallad Traffic
Sea Management, vilket på sikt kan komma att
reducera risken för olyckor. Konceptet Sea Traffic
Management syftar till att höja säkerheten,
minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till
sjöss genom informationsdelning och nya smarta
tjänster.

Hamnarna i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg
är allmänna hamnar och de två förstnämnda även
en del i det Transeuropeiska transportnätet (TransEuropean transport Networks, TEN-T). Blekinges
transportsystem är genom färjeförbindelserna
Karlskrona - Gdynia och Karlshamn - Klaipeda
kopplade till infrastrukturen i Polen och Litauen.
Det pågår en översyn av riksintresse för hamn.

Utökad sjöfart är inte liktydigt med att sjöfarten
kommer att öka sina ytanspråk. En fortsatt
utveckling mot storskalighet ökar givetvis den
genomsnittliga storleken på fartygen men minskar
samtidigt antalet transporter. Nu fastslagna
ytanspråk anses tillräckliga under överskådlig tid
med avseende på området i Blekinge.

I Blekinge finns 13 farleder av riksintresse. Samtliga
är klassade som allmän farled och fyra av dem är
även en del i det Transeuropeiska transportnätet.
Samtliga farleder har en skyddad höjd på 65 meter.
Vid Tjurkö finns ett djupområde/skyddat område. I
sammanhanget kan också nämnas att till hamnarna
i Karlshamn och Karlskrona anslutande vägar och
järnvägsspår också är av riksintresse liksom befintlig
terminal i anslutning till hamnen i Stilleryd och
planerad terminal på Verkö.

BLEKINGES HAMNAR
Blekinge har flera hamnar för gods- och
persontransporter. Sölvesborgs hamn har
ett strategiskt läge i regionen för handel
med Baltikum och övriga Europa. Den är en
betydelsefull industrihamn och logistikcenter som
förser stora delar av regionens näringsliv med
råvaror, exempelvis stål, massaved, timmer och
pappersmassa.

Utanför området, men med inverkan på områdets
luftrum, finns riksintresse för luftfart, kopplat till
Ronneby Airport.

Karlshamns Hamn tillhör de största hamnarna i
landet och är den största och djupaste hamnen i
sydöstra Sverige. Dessutom är den Sveriges näst
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261 Karlshamn, Karlshamns Västra angöring
– Stillerydshamnen. Farledsklass 1, med
tillhörande ankringsområde
Allmän farled, TEN-T A, berör Karlshamns kommun

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR SJÖFART - FARLED
207 Kustled, Karlshamnsfjorden – Ronneby St.
Ekön, Farledsklass 3
Allmän farled, berör Karlshamns och Ronneby
kommuner

251 Sölvesborg, Sölvesborgs angöring –
Sölvesborgs hamn. Farledsklass 1, med
tillhörande ankringsområde
Allmän farled, berör Sölvesborgs kommun

2075 Ronneby, del av farled 207
208 Kustled, Hasslö - God natt, Farledsklass 3
Allmän farled, berör Karlskrona och Ronneby
kommuner

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR SJÖFART - HAMN

I Blekinge finns tre hamnar som utgör riksintresse
för sjöfarten:

210 Kustled, Verkö – Långören / Kalmarsund
Farledsklass 3
Allmän farled, berör Karlskrona kommun

Sölvesborg hamn
Allmän hamn. Muddring av hamn och farled
planeras.

271 Karlskrona, Västra Försänkningen,
Karlskrona angöring - Karlskrona, Verkö,
Farledsklass 1
Allmän farled, TEN-T A, berör Karlskrona kommun

Karlshamns hamn
Allmän hamn, TEN-T A. Karlshamns hamn är i
samarbete med Karlskrona utpekad av Trafikverket
som en av de centrala hamnarna i nationell
transportinfrastrukturplan 2010–2021.

2711 Karlskrona, del av farled 271
272 Karlskrona, Skallholmen - Karlskrona,
Handelshamnen. Farledsklass 1
Allmän farled, TEN-T A, berör Karlskrona kommun

Karlskrona hamn
Allmän hamn, TEN-T A. Karlskrona hamn är i
samarbete med Karlshamn utpekad av Trafikverket
som en av de centrala hamnarna i nationell
transportinfrastrukturplan 2010–2021.

273 Karlskrona, Yttre redden - Karlskronavarvet
Farledsklass 1
Allmän farled, berör Karlskrona kommun

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR LUFTFART
Ronneby Airport är klassad som riksintresse. Den är
av fundamental nationell och regional betydelse.
Bedömningen utgår från att flygplatsen en utgör
viktig förutsättning för näringslivets, myndigheters
och organisationers möjligheter till goda
kommunikationer och att den är av betydelse för
totalförsvaret.

28 Kusttrafik, Syd Gotland, Hammer odde Finska viken. Farledsklass 1
Berör Karlskrona kommun
24 Kusttrafik, Hammer odde - Finska Viken,
Farledsklass 2
Berör Sölvesborgs, Karlshamns, Ronnebys och
Karlskrona kommuner

Den civila flygplatsen tillhör det nationella
basutbudet av flygplatser. Därmed är
flygplatsen enligt riksdagens beslut en del av
stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart
flygtransportsystem som säkerställer en
grundläggande interregional tillgänglighet i hela
landet.

25 Kusttrafik, Åhus-Utklippan. Farledsklass 2
Berör Sölvesborgs, Karlshamns, Ronnebys och
Karlskrona kommuner
26 Kusttrafik, Utklippan – Kalmarsund.
Farledsklass 2
Berör Karlskrona kommun

Flygplatser har tre olika typer av skyddsområden.
Skyddsområdena garanterar att det inte finns
några hinder för flygtrafiken. Vid en flygplats
finns tre olika typer av skyddsområden som har
med flyghinder att göra: Hinderbegränsande ytor
närmast flygplatsen, Procedurområde som täcker
ett betydligt större område kring flygplatsen
samt, MSA-ytan som utgörs av en cirkel med

262 Karlshamn, Karlshamns östra angöring –
Centralhamnen. Farledsklass 1, med tillhörande
ankringsområde
Allmän farled, TEN-T A, berör Sölvesborgs och
Karlshamns kommuner
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Sjötrafiken rör sig över stora ytor och har ett stort
ytanspråk för att garantera hög säkerhet, god
framkomlighet och därmed effektiva transporter.
Med andra sektorers ökande anspråk på havets ytor
finns en risk att sjöfartens möjlighet att ta sig fram i
någon mån kan komma att begränsas.

radien 55 kilometer räknat från flygplatsens
landningshjälpmedel. Dessa områden och
ytor garanterar hinderfrihet för flygtrafiken.
Hinderbegränsande ytor finns vid alla flygplatser.
Procedurområden och MSA-ytor finns endast vid
så kallade instrumentflygplatser. För flygplatser
som är utpekade som riksintresse utgör dessa ytor
samt en yta på 1500 x 500 meter vid sidan om
landningsbanan områden av riksintresse. MSAytan kring Ronneby Airport täcker större delen av
havsområdet.

Sjöfarten kan påverka naturvärden negativt vid
olyckor och oljeutsläpp, men även på andra sätt.
Fartygsbuller riskerar att ändra det naturliga
beteendet hos enskilda fiskar och kan ge negativa
effekter i form av stressymptom, långsammare
tillväxt hos fiskyngel och ändrade rörelsemönster.
Även ljud från fartygens ekolod kan störa marina
djurs kommunikation. Detta gäller framförallt
de djur som använder högfrekventa ljud för
ekolokalisering, exempelvis tumlare.

Även MSA-ytorna för flygplatserna Kalmar
och Kristianstad täcker betydande delar
av havsområdet. Kalmars zon täcker södra
Kalmarsund och därmed de nordostliga delarna av
planområdet. MSA-ytan österut från Kristianstads
flygplats når ungefär ut till Hanöbanken i
planområdets västra del.

Tillväxttakten på det civila flyget bedöms vara
måttlig så länge inte upptagningsområdet
förändras. Flygtrafiken kan stå i konflikt med
intressen för vindkraft till havs samt i viss mån
friluftslivet och turism på grund av bullerstörningar.
Ur miljösynpunkt bidrar luftfarten till en
uppvärmning av klimatet via förbränning av
flygbränsle vilket främst bildar koldioxid (CO2) och
vattenånga (H2O). Då luftfartens utsläpp till största
delen sker på hög höjd i atmosfären bidrar även
andra ämnen (utöver koldioxid och vattenånga) till
att flygets totala påverkan på klimatet är omkring
dubbelt så stor som enbart flygets utsläpp av
koldioxid.

Anspråk och Intressekonflikter

Sjöfartens aktiviteter har direkt påverkan på
konkurrerande ytanspråk. De potentiella konflikter
som kan ses är framtida energiutvinning och
framtida utökning av naturskydd. Konflikterna
består främst i att sjöfartens aktionsradier (den
sträcka som ett fartyg kan tillryggalägga utan
bränslepåfyllning i en riktning med bibehållen
förmåga att återvända till utgångspunkten och
fortfarande ha en viss bränslereserv) begränsas.
Intresset för att nyttja våra havsområden ökar.
Ökningen väntas fortsätta och präglas av en
mångfald av verksamheter, värden och anspråk.
Utvecklingen för sjöfarten sker parallellt med en
förväntad ökning av fasta installationer, i form
av vindkraft, vågkraft och vattenbruk. De fasta
installationerna väntas komma som ett resultat
av politiska ambitioner om att använda havet för
energiomställning och förnyelsebara bränslen.
Fasta installationer kan i framtiden konkurrera med
sjöfarten om ytan i vissa geografiska områden
till havs. I Blekinge finns tre vindbruksområden
utpekade som riksintressen. Dessa är energiområde
Taggen, Hanöbanken och Trolleboda.

Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och
tillgänglighet kring flygplatser men även påverka
navigationsanläggningar för luftfarten i områden
långt från flygplatsen. Innan ett högt objekt uppförs
ska alla berörda inom luftfarten ges möjlighet att
yttra sig. Detta gäller för både fasta objekt såsom
byggnader, master, vindkraftverk och tillfälliga
föremål, till exempel byggnadskranar. Som högt
objekt räknas föremål som är 20 meter eller högre.

Östersjön (planområdet) är ett av världens mest
trafikerade vatten, mycket med anledning av de
stora volymer som skeppas till och från Ryssland.
En annan bidragande orsak är att Östersjön gränsar
till ett betydande antal länder med ytanspråk i
området. Detta kommer framöver att ställa krav på
ytterligare samordning mellan länderna.
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telefoni och internet. Sjökablar brukar ligga
någon meter under havsbotten för att begränsa
risken att skadas av till exempel bottentrålning.
Det finns inga internationella ledningar för
elektronisk kommunikation inom planområdet
men vissa mer tättbefolkade öar i skärgården har
bredbandsanslutning.
Samhällets beroende av internet ökar hela
tiden liksom behovet av kommunikation mellan
Sverige och andra länder. Merparten av denna
kommunikation mot andra länder sker genom
havsbaserade kablar. Även om teknikutvecklingen
för överföringskapacitet i kablarna ökar finns
ett behov av fler kablar för att skapa redundans
och säkerhet i näten. Sannolikt finns det största
framtida behovet av fler kablar för elektronisk
kommunikation, nationellt sett, i Öresundsområdet
och över Ålandshav.

Infrastruktur
Avsnittet berör den infrastruktur som utgörs
av tuber för avloppsvatten och kylvatten,
vattenledningar, sjökabel och ledningar för
energidistribution samt kablar för elektronisk
kommunikation. Användningen omfattar
installation, drift, underhåll och avveckling av
sådana förbindelser.
Värdebeskrivning

Användningen av havet för energiöverföring
omfattar installation, drift, underhåll och avveckling
av sjökabelförbindelser. Swe-Pol Link är en
kraftledning för likström som binder samman
Sveriges och Polens stamnät. Sjökabeln, ca 240 km
lång, går mellan Stärnöhalvön utanför Karlshamn
och Bruskowo Wielkie i Polen. Det finns även en
likströmsledning som förbinder Karlshamn med
Slupsk i Polen. Andra likströmsförbindelser knyter
Sverige till Tyskland (mellan Trelleborg och Lübeck)
och Litauen. Inom landet finns idag två förbindelser
mellan Gotland och fastlandet och ytterligare en
planeras i framtiden.

In i planområdet sträcker sig avloppstuber och
intagsledningar från verksamheter belägna i
kustområdet. Tuberna utgör tillståndspliktig
verksamhet och är starkt knutna till den verksamhet
de servar.
Grundvattennivåer har på senare år sjunkit i södra
Sverige. I en framtid kan det bli aktuellt att hämta
dricksvatten i större skala ur Östersjön även i
Blekinge. Vattnet hämtas genom en intagsledning
ute i havsområdet och förs sedan genom ledningen
till en avsaltningsanläggning på land där vattnet
renas och avsaltas. Havsvattenintaget placeras
med fördel på ett relativt stort djup för att uppnå
en så jämn vattenkvalitet som möjligt med mindre
säsongsvariationer och lägre risk för driftstörningar
än vid grunda intag. Avsaltningsanläggningar är
generellt väldigt energikrävande och det råder
mycket stor osäkerhet vad gäller avskiljningsgrad
från föroreningar och hälsoeffekter. PFAS är exempel
på en ämnesgrupp av idag kända föroreningar som
visat sig mycket svåra att rena.

Tekniksprång och andra föränderliga drivkrafter
är svåra att förutspå och kan snabbt förändras.
Det behövs mer underlag om förutsättningarna
för planeringen och byggnationen av stamnät
och deras sammankoppling över landsgränser.
Inom ramen för en europeisk energiunion pågår
samtidigt arbete för ökad sammankoppling
mellan länder. Sverige och grannländerna ska
överföringskapaciteten öka.

Riksintresse för kommunikation

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga
för anläggningar för kommunikationer ska enligt 3
kap 8 § MB skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada utnyttjandet av sådana anläggningar. Postoch telestyrelsen diskuterar om och hur sjökablarna
bör hanteras inom ramen för riksintressesystemet.

Vid sidan av utlandskablar för el finns även regionoch lokalnätsledningar till havs. Sjöfartsverket har
ett nätverk av icke koncessionspliktiga ledningar
i skärgården som förser både fyranläggning och
privatkunder med el.
Infrastruktur för elektronisk kommunikation
är en betydelsefull del av dagens samhälle.
Fiberoptiska kablar på havsbotten knyter samman
Sverige med omvärlden och används både för

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION

I området finns inget utpekat område av riksintresse
för elektronisk kommunikation utpekat.
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Riksintresse för energidistribution

Utöver nödankringsproblematiken innebär inte
sjöfarten någon idag känd konflikt med befintliga
kablar i havet. Samexistens för befintliga kablar
går även bra med fiskeintresset. Det kan dock inte
uteslutas att det i vissa fall kan föreligga en konflikt
mellan sjökabel och bottentrålning.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga
för anläggningar för energidistribution ska enligt 3
kap 8 § MB skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar. Energimyndigheten ansvarar för att
ange riksintressen för energidistribution.

Sjökablarna läggs med hjälp av speciella kabelfartyg
och grävs, plöjs eller spolas ner. Ofta cirka 0,8–1,0
meter under havsbotten (något djupare närmast
kusten. Djupförläggningen sker för att skydda
kabeln från skador orsakade av fiskeredskap, ankare
och is. Där havsbotten består av material som
inte medger nedspolning eller plöjning förläggas
sjökablar på bottnen där de förankras och skyddas
på lämpligt sätt.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR
ENERGIDISTRIBUTION

I området finns inget utpekat område av riksintresse
för energidistribution utpekat.
Anspråk och intressekonflikter

Anläggandet av en sjökabelförbindelse medför
återkommande påverkan på bottenmiljön.
Kablar kan behöva repareras och bytas ut när
livslängden på kablarna har gått ut. Förläggning
av sjökablar och ledningar kan stå i konflikt med
naturvården och kulturmiljön men även med
sjöfarten då kabeldragning på havsbotten kan
innebära begränsningar och risk vid nödankring.
Själva kabelläggningen innebär ett ingrepp i den
marina miljön och ett säkerhetsavstånd på vanligen
500 meter runt kablarna som begränsar båtars
ankringsmöjligheter tillkommer.

Kring kablar uppkommer magnetfält. Svenska
myndigheter har inte fastställt något gränsvärde för
magnetiska fält eller något skyddsavstånd till kablar.
Istället tillämpar man försiktighetsprincipen, vilken
bland annat innebär att man vid anläggande av
nya elanläggningar och byggnader bör sträva efter
att utforma och placera dessa så att exponeringen
begränsas.

2500 m

Datum: 25.03.2019

Kartan redovisar med blå linje sjökabeln Swe-Pol link, i dess sträckning genom planområdet.
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Skala: 1:250000

och utveckla ett militärt försvar. Övnings- och
skjutområden till havs är en förutsättning för att
uppnå och bibehålla förmåga till väpnad strid
över, på och under vattnet och utgör därför en
grundläggande resurs för Försvarsmaktens förband.
Övningar och utbildning i väpnad strid måste
därför kunna genomföras utan störningar av såväl
fysiska som tekniska hinder.
För fartygsförbanden i samverkan med flyg- och
helikopter-förband behövs marina skjutområden.
Områdena behövs för att uppnå och behålla
förmågan till väpnad strid över, på och under
vattnet. Det är viktigt att övningar kan genomföras
på ett säkert sätt för förbanden men också för
allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik. Detta för
att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor
ska inträffa.

Försvar
Försvarsmakten har stora intressen i Blekinges
skärgård och havsområde och är verksamma
vid ett antal övnings- och skjutfält. Sveriges
marinbas finns i Karlskrona och en av de
viktigaste flygflottiljerna, F17, är belägen i
Ronneby.

Försvarsmakten har det senaste decenniet
genomfört en mycket omfattande omställning från
invasionsförsvar till insatsförsvar med förmåga att

Värdebeskrivning

Försvarsmakten ska enligt förordningen (2007:1266)
med instruktion för Försvarsmakten upprätthålla
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2500 m

Datum: 20.03.2019

Skala: 1:250000

Kartan redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del (se separat beskrivning av respektive intresseområde). På kartan redovisas: sjöövningsområden (blå yta), stoppområde höga objekt (ljusrosa yta),
påverkansområden för buller eller annan risk (mörkrosa ytor), övnings- och skjutfält (snedskrafferade i grönt), MSA-yta
kring flygplatserna i Kristianstad, Kallinge och Kalmar markeras med grön för civil MSA-yta och blå cirkel för militär
MSA-yta, lågflygningsområden (snedskraffedade i blått), påverkansområde kring väderrader (röd streckad linje).
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Berörda kommuner: Sölvesborgs och Karlskrona
kommuner
Lågflygningsområden kan skadas av uppförandet
av höga objekt. Det är därför särskilt viktigt med
tidiga samråd för ärenden som rör höga objekt så att
Försvarsmakten tidigt kan yttra sig och beskriva om
ärendet medför skada på intresset eller inte.

med kort varsel sätta in förband enligt beslut från
riksdag och regering. Omfattande övningar såsom
förberedelser för nationella och internationella
insatser måste därför kunna genomföras vid alla
tider på året.
Även andra totalförsvarsmyndigheter bedriver
verksamhet i havet, däribland Försvarets
radioanstalt (FRA). FRA bedriver signalspaning i
syfte att kartlägga bland annat yttre militära hot
mot landet. Östersjön bedöms även i fortsättningen
ha en stor betydelse för svensk signalspaning.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN - MSA OMRÅDE

Påverkansområden från Kristianstad, Kallinge
och Kalmar flygplatser
Berörda kommuner: Sölvesborgs, Karlshamns,
Ronnebys och Karlskrona kommuner
Skydd av all flygtrafik vid start och landning.
Kategorin kommer framöver att benämnas MSAområde (minimum safety altitude). Ett sådant
område utgör den yta inom vilket det finns
fastställda höjder för högsta tillåtna objekt som kan
tillkomma i området runt en flygplats. Den militära
MSA-ytan är 46 kilometer, den civila MSA-ytan är 55
kilometer (för exempelvis Landvetter flygplats). Det
inverkar på havsplaneringen genom att höga fasta
installationer som är högre än den fastställda MSAhöjden inte kan förekomma.

Riksintresse för totalförsvaret

Försvarsmakten pekar ut riksintressen och deras
influensområden (Ö), samt andra områden av
betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de
områden som har utpekats som riksintresse av
Försvarsmakten finns övnings- och skjutområden
och tekniska anläggningar. Flera sådana områden
finns i Blekinges skärgård och havsområdet utanför
kusten. Försvarsmaktens riksintressen omfattar
dels riksintressen som kan redovisas öppet och
dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet. Enligt enligt MB 3 kap 9 § ska
områden som riksintresse på grund av att de
behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna. I övrigt ska
mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt motverka totalförsvarets
intressen.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN - ÖVNINGSOCH SKJUTFÄLT

Påverkansområden övnings- och skjutfält,
Ravlunda skjutfält, (H)
Berörda kommuner: Sölvesborgs kommun
Området är en typ av influensområde för militära
skjutfält där själva funktionen militär verksamhet i
form av exempelvis målflyg och annan samövning
mellan mark och luft utgör riksintresset. Inom ett
sådant område kan höga objekt medföra skada
på den verksamhet som Försvarsmakten bedriver.
Prövning för byggnation av höga fasta installationer
kan göras i enskilda fall.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, ÖPPNA RIKSINTRESSEN SJÖÖVNINGSOMRÅDE

Riksintresse sjöövningsområde, (G)
sjöövningsområde Hanö
Berörda kommuner: Sölvesborgs, Karlshamns,
Ronnebys och Karlskrona kommuner
I ett sjöövningsområde bedrivs verksamhet både
i havet och i luften. Här är fasta anläggningar
mycket svåra att etablera utan att risk för
skada på riksintresset uppstår. Det inverkar på
havsplaneringen främst genom att planering av
fasta installationer kan komma att påverkas, samt
att temporär avlysning förekommer.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN - VÄDERRADAR

Påverkansområden väderradar, Karlskrona
Berörda kommuner: Ronneby kommun och
Karlskrona kommun
Inom väderradarns influensområde kan höga objekt
störa. Närmast väderradarn är det förbjudet att
uppföra vindkraftverk och i området runt omkring
görs en prövning i enskilda fall. Möjligheten att
etablera hela vindkraftparker inom dessa områden är
låg. Det inverkar på havsplaneringen genom att höga
objekt bör undvikas/kan komma att störa.

OMRÅDEN AV BETYDELSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, ÖPPNA OMRÅDEN AV BETYDELSE LÅGFLYGNINGSOMRÅDE

Riksintresse lågflygningsområde, (L) Södra
Småland - Norra Blekinge (stridsflyg och
helikopter)
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Örlogshamnen har förutom ett viktigt
militärstrategiskt läge även närhet till marina
sjöövnings- och skjutområden och marina
sprängplatser under vattnet. Huvuddelen av
verksamheten i hamnen är säkerhetsklassad
verksamhet.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN FÖR BULLER
ELLER ANNAN RISK

Påverkansområde 31 - Södra Tjurkö och Bollö
skjutfält
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Södra Tjurkö skjutfält har anpassats till
markstridsövningar med förband såsom
amfibie-, basskydds- och hemvärnsförband samt
förband tillfälligt grupperade på Kungsholms
fort. Bollö skjutfält har anpassats och utvecklats
för markstridsövningar för amfibieförband,
säkerhetsförband och hemvärnsförband kombinerat
med inslag från fartygs och flygförband.

Karlskrona inre skärgård övningsfält är en del av
Blekinge skärgårds övnings- och skjutfältsområden
som ingår som ett av tre bataljonsområdena
i Sverige anpassat för skärgårdsövningar
med amfibie, markstrids-, hemvärns- och
säkerhetsförband i kombination med flyg och
fartygsförband. Öarna och terrängen utgör viktiga
element vid skarpa insatser för bevakning och
försvar av örlogshamnen. På övningsfältet bedrivs
idag övningar med lös ammunition.

Påverkansområde 32 - Södra Harö skjutfält
Berörda kommuner: Karlshamns kommun
Harö skjutfält har anpassats för markstridsövningar.
Harö utgör tillsammans med Bollö och Södra Tjurkö
i östra skärgården den idag enda möjligheten för
skarpskjutning inom Blekinge skärgårds övnings- och
skjutfältsområde. Den verksamhet som konstituerar
riksintresset innebär påverkan på omgivningen
genom skottbuller som kan uppfattas som störande.

Påverkansområde 37 - Ronneby flottiljflygplats
Berörda kommuner: Ronneby kommun
Flottiljflygplats är inte belägen inom planområdet,
men berör det i hög utsträckning. Ronneby
flottiljflygplats är av vital betydelse som en
del i Försvarsmaktens system av flottilj- och
övningsflygplatser anpassade för militär
verksamhet. Den används framförallt för den
utbildning och träning av flygförare på flygplan
JAS39 samt utbildning och träning av den personal
som krävs för att upprätthålla en flygplats i drift.

Påverkansområde 35 - Öppenskärs övningsfält
och Torhamns skjutfält
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Öppenskärs övningsfält har anpassats för
markstridsövningar. Torhamns skjutfält användes
av kustartilleriet för att bedriva övningar med skarp
ammunition, främst för deras rörliga förband och
för provning av pjäser och ammunition. Inom fältet
kan olika övningsmoment genomföras med skarp
ammunition från flera skjutområden samtidigt
med riskområdena belägna inom fältets egna
gränser. Sådana övningar kan enbart genomföras på
särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av
Försvarsmakten.

Värdet av flygplatsen består i första hand
av möjligheterna att fortsatt nyttja en av få
kvarvarande militära flygplatser för flygning
med i första hand enhetsflygplanet JAS 39 och
för övningar av krigsfunktioner, men även av de
mycket omfattande samhällsinvesteringarna
Påverkansområde 39 - Ravlunda skjutfält
Berörda kommuner: Sölvesborgs kommun
Skjutfältet nyttjas framför allt för skarpskjutning
med stridsfordon och stridsvagnar. Skjutfältets
möjlighet till riskområde ut över hav i kombination
med en relativt stor bredd möjliggör att mer
tillämpade och avancerade övningar med
mekaniserade förband kan genomföras

Påverkansområde 36 - Karlskronas örlogshamn
med inre skärgård
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Örlogshamnen Karlskrona (ÖHK) är uppbyggd
avseende hamn och basverksamhet för att kunna
stödja samtliga fartygssystem inom marinen.
Infrastrukturen är uppbyggd för att stödja fartyg med
bl.a. förtöjning, drivmedelstjänst, ammunitionstjänst
och underhållsarbeten. Underhålls- och
reparationstjänster på marinens fartyg och båtar
kan genomföras även inom hamnområdet. För
marina utbildningsändamål finns en väl utbyggd
infrastruktur.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN - ÖVRIGT

Påverkansområden övrigt, (Ö) övrigt
Berörda kommuner: Karlshamns kommun
Områden betecknat med Ö karakteriseras som
övrigt influensområde av försvarsmakten.
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syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot mot landet.
Signalspaningen är störningskänslig och har ett
stort behov av olika typer av skydd för att motverka
störningar från andra verksamheter. Behovet
av skydd varierar för respektive anläggning.
Exempel på landbaserade verksamheter som
inom ca en mil i huvudspaningssektorn kan
störa signalspaningen är vindkraft, järnvägar,
motorvägar, elkraftsanläggningar och master/
radiosändare. Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan
dock störa signalspaningen även på ett betydligt
längre avstånd.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS
MILITÄRA DEL, PÅVERKANSOMRÅDEN STOPPOMRÅDE FÖR HÖGA OBJEKT

Berörda kommuner: Sölvesborgs, Karlshamns,
Ronnebys och Karlskrona kommuner
Området är en typ av influensområde för
militära flygplatser, där själva funktionen
militär flygverksamhet utgör riksintresset.
Inom dessa områden kan inga nya höga objekt
uppföras, med hänsyn till gällande regler kring
verksamhetssäkerhet och Försvarsmaktens
taktiska uppträdande i luftrummet. Det inverkar
på havsplaneringen genom att fasta installationer
högre än 20 meter över havet inte kan tillåtas inom
området.

Utanför Sölvesborg och Karlshamns kust finns
områden utpekade som riksintresse för energi.
Vindkraftsproduktion i dessa lägen utgör en
konflikt med riksintresset för totalförsvaret,
Sjöövningsområde Hanö. Etablering av
vindkraftverk och andra höga objekt att medföra
betydande negativ påverkan på militära intressen
och utpekade riksintressen för totalförsvarets
militära del. Den exakta effekten kan i vissa fall inte
beskrivas öppet med hänsyn till att informationen
omfattas av försvarssekretess.

Anspråk och intressekonflikter

Det försvarspolitiska läget har förändrats och
även läget för civilt försvar, vilket betyder att
handlingsfriheten är viktig. En viktig fråga är
att hålla farleder fria, både huvudfarleder och
alternativa farleder. Utvecklingen går mot rörliga
tekniska anläggningar, vilket innebär att det blir
svårare att förutse var försvarsverksamheten kan
störas. Tekniken blir mer störningskänslig och
störning från fasta installationer i havet bedöms
öka.

Försvarsfrågor inom havsplaneringen
behandlas nationellt och ingår inte i samverkan
med andra länder. Eventuell påverkan på
totalförsvarets intressen behöver dock beaktas när
gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra
sektorer hanteras. Totalförsvarets militära del ges
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet,
bland annat genomföra militära övningar under
olika förhållanden och bedriva signalspaning.
Havsplanerna ska även ta hänsyn till behovet
av strategisk försörjning av Sverige vid trängt
läge inklusive säkerställande av transporters
handlingsfrihet under krisberedskap.

Många intressen kan samexistera med försvarsoch säkerhetsintresset, såsom sjöfart, yrkesfiske
och friluftsliv. Påverkan sker främst genom att
övningsområden inte är tillgängliga under
pågående övning. Försvarsintressen inverkar också
på naturvårdens behov av högupplösta djupdata,
eftersom de är sekretessbelagda inom militärt
skyddsvärda delar av sjöterritoriet. Konkurrerande
intresse är framför allt energiutvinning på grund av
fasta installationer. Energiintresset konkurrerar om
utrymme och medför teknikstörning.
Försvarsmaktens bedömer att samtliga marina
skjutområden måste behållas långsiktigt,
oberoende av tillfälliga variationer i verksamhetens
omfattning och karaktär. Möjligheten att bedriva
övningar hinderfritt med förekommande
fartygstyper i kombination med flyg- och
helikopterförband måste kunna säkerställas över
tiden.
Även andra totalförsvarsmyndigheter bedriver
verksamhet i havet, däribland Försvarets
radioanstalt (FRA). FRA bedriver signalspaning i
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Haven innehåller stora mängder energi i form av
tidvatten, vågor och vattenströmmar som kan
utnyttjas för förnybar elproduktion. Av tekniker för
elproduktion ur havsenergi är det främst vågkraft
som är aktuellt i svenska vatten. Vi har mycket
lite tidvatten kring Sverige och vattenströmmar
som lämpar sig för strömvattenkraft finns främst i
Öresund där det redan råder hög konkurrens om
vattenområdet.

Energi

Vågkraft är relativt yteffektiv energiproduktion. Man
kan få ut upp till 10 ggr mer energi på samma yta
jämfört med vindkraft. I Östersjön finns dock inte
lika mycket energi i vågorna som på Västkusten.
Våghöjden är lägre här och det kan då vara
svårt att få till en kostnadseffektiv anläggning.
Teknikutveckling pågår dock så i en framtid
finns det kanske anläggningar som är tillräckligt
kostnadseffektiva även för förhållandena här.

Energisektorns användning av havet avser dels av
produktion och dels av överföring av energi. Frågan
om energidistribution hanteras under avsnittet
infrastruktur ovan. Energiproduktion till havs sker i
Sverige framförallt genom vindkraft.
Värdebeskrivning

Idag finns sex havsbaserade vindkraftsparker i
Sverige (inräknat en anläggning i Vänern) som
tillsammans ger drygt 210 MW och en årlig
elproduktion på omkring 630 GWh. Blekinge är ett av
de län som har goda förutsättningar för vindkraft, i
synnerhet ute i havet.
En stor del av Blekinges kustlinje är orienterad så att
åtminstone någon av de energirika vindriktningarna
sydväst och väst kommer in från havet.

Östersjön påverkas av olje- och gasindustri genom
rörledningar på havsbotten för distribution av gas.
Det finns även fyra oljeplattformar i Östersjön varav
tre är polska och en är rysk. Ingen oljeutvinning
sker i svenska vatten. Den största gasledningen i
vattnen utanför Sverige är Nord Stream som förser
Västeuropa med gas från Ryssland.

Trolleboda

Hanöbanken
Taggen

Kartan redovisar områden av riksintresse för energiproduktion - vindbruk.
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Riksintresse för energiproduktion

kommer utformas, vilket är en utmaning för
havsplaneringen. Den övergripande trenden på
energiområdet är en strävan mot mer förnybar
energi vilket till havs kan bestå till stor del av
havsbaserad vindkraft och till viss del vågkraft.

Inom Blekinge havsområde finns tre områden som
är utpekade som riksintresse för energiproduktion,
vindbruk enligt MB 3 kap 8 §. Riksintressen för
vindbruk till havs har tagits fram utifrån kriterier
som årsmedelvind, djup och områdesstorlek.
Dessa riksintressen motsvarar i stor utsträckning
planerade vindkraftsprojekt. Områdena ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av energianläggningar.

Energiintressen bedöms kunna samexistera med
många andra intressen till havs och ibland till
och med ge synergier. Vindkraftsparker till havs
kan exempelvis ha positiv inverkan på livet i
havet genom att utgöra dels artificiella rev som
gynnar tillväxt av alger, musslor och fisk samt
utgöra zoner fredade från fiske. Dock påverkar
vindkraftsprojekt den lokala marina miljön på olika
sätt vid anläggning, drift och avveckling. Under
anläggningsfasen kan exempelvis höga ljud och
grumling påverka marina djur- och växtsamhällen.
Grunda utsjöbankar är särskilt känsliga. Även
fågellivet i området kan påverkas. Förutom
ytorna för själva vindkraftsparkerna tillkommer
platsanspråk för de elkablar som tar in elen från
anläggningarna. Kabelläggningen ett ingrepp i
den marina miljön vilket behöver tas hänsyn till vid
planeringen av parkernas placering.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga
för anläggningar för energiproduktion.
OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK

Taggen
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Taggens grund är belägen söder om Sölvesborg.
Området har mycket goda vindförhållanden och
vattendjupet är omkring 12-30 meter. Mark- och
miljödomstolen har lämnat tillstånd för uppförande
av totalt 83 verk med en sammanlagd installerad
effekt av upp till 300 MW. Totalhöjden är begränsad
till 170 meter. Genom området finns ett riksintresse
för sjöfart och det utgör även riksintresse för
försvaret (sjöövningsområde)

Sjöfartens intressen är på ofta överlappande
med energiintressen till havs, vilket innebär en
viss konflikt i förhållande till intresseområden för
vindkraft. För att en vindkraftspark och en farled
ska kunna samexistera behövs en anpassning i
placeringen av kraftverken eller justeringar av
farleden.

Hanöbanken
Berörda kommuner: Sölvesborgs kommun och
Karlshamns kommun
Hanöbanken är belägen sydost om Hanö
och Listerlandet. Området har mycket goda
vindförhållanden och vattendjupet är omkring
10-40 meter. Den beräknade medelvinden är 8,5
m/s. En planerad vindkraftspark med 500-700
verk och en produktion på 7-8 TWh el årligen, har
prövas av regeringen, men inte lämnats tillstånd.
Genom området finns ett riksintresse för sjöfart
och det utgör även riksintresse för försvaret
(sjöövningsområde) och för yrkesfisket.

Försvarets intressen står i konflikt med de områden
i havsområdet som är riksintresse för energi.
Vindkraftsproduktion i dessa lägen utgör en konflikt
med riksintresset för totalförsvarets militära del.
Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt
att medföra betydande negativ påverkan på
militära intressen och utpekade riksintressen för
totalförsvarets militära del. Den exakta effekten kan
i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att
informationen omfattas av försvarssekretess.

Trolleboda
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Trolleboda i södra Kalmarsund har mycket goda
förutsättningar för vindkraft. I området blåser
det i genomsnitt drygt 8 m/s vid 80 meters höjd
och vattendjupet är mellan 11 och 23 meter.
Miljödomstolen beviljade 2008 tillstånd (nu
utgånget) för 30 vindkraftverk med en beräknad
produktion ca 1,5 TWh. Genom området finns ett
riksintresse för sjöfart.

Vindkraftverk har ofta stor betydelse i
landskapsbilden. Den visuella upplevelsen är
en viktig faktor att ta hänsyn till i planeringsoch beslutsprocesser, särskilt om det berör
betydelsefulla utblickspunkter och behov av
obrutna vyer. Vindkraftsanläggningar kan medföra
stor påverkan på känsliga kulturmiljöer längs
kusten, exempelvis riksintresset Kristianopel. Även
fornlämningar i havet, till exempel fartygsvrak, kan
påverkas negativt av etableringar.

Anspråk och intressekonflikter

Det pågår idag en energiomställning som bidrar till
stora osäkerheter över hur framtidens energisystem
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och dålig vattenkvalitet som på senare år har
rapporterats från västra Hanöbukten. Emellertid har
tillgången på torsk minskat drastiskt nära kusten.
Havet utgör livsmiljö för många olika arter. Havets
botten, vattenpelare och ytan är bland annat
spridningsvägar samt flytt- och vandringsstråk
för fågel, fisk och andra djurarter. Bottenmiljön är
den del av havet som har en relativt fast struktur
som går att avgränsa rumsligt till viktiga marina
naturområden. I de grunda områdena till havs finns
en hög artrikedom och dessa är särskilt viktiga i
arters tidiga livsstadier för såväl föda som skydd.

Natur
I länets kustområde finns stora naturvärden
både på land och till havs. Kustområdet
omfattas därför av flera olika skydds- och
bevarandebestämmelser.

Riksintresse för naturvård

I Blekinge finns flera utpekade områden av
riksintresse för naturvården. Riksintresse för
naturvården regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6 § och
pekas ut av Naturvårdsverket. Enligt miljöbalken
ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt, som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet, så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

Värdebeskrivning

Det stora skärgårdslandskapet i Östersjön är
världsunikt, inte minst genom den ovanliga
blandning av söt- och saltvattensarter som det
rymmer. Kunskapsnivån om ekosystemen och
naturvärdena är dock låg, men mycket talar för
att många arter på grund av den stressande
bräckvattensmiljön lever på gränsen av sin förmåga
till fortsatt anpassning. Blekinge är dock i huvudsak
förskonat från de allvarliga problem med fiskdöd

NK21

NK8

NK5
NK6
NK39

NK12
NK10

NK16

NK2

NK23

NK4

Kartan redovisar områden av riksintresse för naturvården (grön skraffering).
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Kuststräckan har flera goda sträckfågellokaler.
De grunda vattenområdena utgör värdefulla
reproduktionsområden för bland annat plattfisk.

I kust- och havsområdet finns ett flertal områden av
riksintresse för naturvården. Riksintresseområdena
omfattar ofta både land och vattenområdet i
kustzonen. Värden som riksintressena pekar på med
en direkt koppling till havet är bland annat följande.
Skärgårdar, grunda vikar och åmynningarna som är
av stort fiskeribiologiskt värde som reproduktions-,
vandrings- och/eller uppväxtområden för olika
fiskar såsom sill, sik, gädda, havsöring, ål och
skrubbskädda. Det finns också områden med
ett mycket rikt fågelliv och områden viktiga för
häckande och rastande fåglar.

NK39 Lörbykusten
Berörda kommuner: Sölvesborg kommun
Lörbykusten innehåller ett stort antal
representativa och artrika naturbetesmarker,
främst havsstrandängar, som också hyser rödlistade
arter. Hela kuststräckan har stor betydelse för
häckande och rastande fåglar. Hela sträckan, i
synnerhet havsstrandängarna och de små låga
öarna där utanför, har stor betydelse för häckande
och rastande fåglar. Tillhörande vattenområde i
Pukaviksbukten är viktigt som uppväxtområde för
lax och öring.

Några av de berörda riksintresseområdena
är till stor del belägna inom planområdet,
andra i mer begränsad omfattning. Nedan ges
sammanfattningar av de respektive objekten
och deras värden, främst beskrivna ur ett marint
perspektiv.

NK5 Stensnäs-Elleholm
Berörda kommuner: Sölvesborg kommun,
Karlshamns kommun
Området utgörs av ett kust- och skärgårdslandskap
med omväxlande och artrika hagmarker,
ädellövskogar och små moränöar. Pukaviksbukten
är ett värdefullt uppväxtområde för fisk, främst
lax och öring. De små åarna Gallån och Östra
Örlundsån mynnar i området. Havsöring vandrar
upp i båda vattendragen.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD
NK2 Valjeviken-Sölvesborgsviken
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Merparten av området utgörs av grunda havsvikar
med låga betade moränöar och art- och individrik
häck -och sträckfågelfauna. Området ansluter till
objekt NL 25 i Skåne län.

Området har internationell betydelse som rast- och
övervintringslokal för sjöfågel. Här finns ofta stora
flockar av vigg (> 10 000 ex). Sölvesborgsviken är en
av landets främsta övervintringslokaler för salskrake
(max ca 240). Mängderna av sjöfågel gör att här
också vintertid finns en stor koncentration av
havsörn, upp till ca 10 ex. Vattenområdet väster om
Tredenborgsbadet är ett viktigt reproduktions- och
uppväxtområde för många fiskarter till exempel ål,
skrubbskädda, torsk, havsöring, sik, sill, gädda och
abborre.

NK6 Mörrumsåns dalgång
Berörda kommuner: Sölvesborg kommun,
Karlshamns kommun, Olofströms kommun
Mörrumsån är Blekinges största å. Den rinner i en
starkt markerad sprickdal där dalsidorna på vissa
sträckor i norr höjer sig 60 meter över ån. När den
närmar sig havet flackas dalgången ut i ett öppet
landskap. Riksobjektet omfattar även ett öppet
vattenområde utanför, och öster om, mynningen i
Pukaviksbukten.

NK4 Listerlandet-Hanö
Berörd kommun: Sölvesborg kommun
Odlingslandskapet på södra Listerlandet innehåller
representativa och artrika naturbetesmarker med
bland annat förekomst av rödlistade växtarter. På
Hanö finns ädellövskog och strandområden av stort
ekologiskt värde samt väl utbildade klapperfält och
strandvallar.

Ån hyser stora bestånd av lax och havsöring som
är av betydelse för tillgången på dessa arter i hela
Östersjön. Åns artrikedom, främst av bottenfauna,
är mycket stor och ett flertal rödlistade arter
förekommer. Av särskilt intressanta arter kan
nämnas flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla
samt vattenfis. Även fågelfaunan är artrik. Knipa
och storskrake är tillsammans med gräsand de
vanligaste häckfåglarna.

Listerlandets berggrund utgörs av kritkalksten,
genom vilken det sticker upp urbergsryggar, s k
restberg. De från bergen utskjutande uddarna, de
s k nabbarna, upptas av öppna betesmarker eller
betade busk- och hagmarker samt havsstrandängar.

NK8 Eriksberg-Tjärö-Järnavik-Tärnö
Berörda kommuner: Karlshamns kommun,
Ronneby kommun
Ett mångformigt odlings- och skärgårdslandskap
som också innehåller ett av regionens finaste

76

Planeringsförutsättningar

94

bokbeklädda öar som saknar motsvarighet i landet.
Listerby skärgård består av omkring 30 öar av
varierande storlek. Fågelfaunan inom området
är art- och individrik. Detta gäller särskilt de yttre
öarna Stångskär, Stora Kråkan och Skrävlingarna.
Bland häckande arter märks skräntärna. De ofta
grunda vikarna inom skärgården utgör viktiga rastoch övervintringslokaler för sjöfågel, bland annat
vigg och salskrake.

exempel på sprickdalsterräng. Öarna och
vattenområdet i Hällaryds skärgård har stor
betydelse för häckande, rastande och övervintrande
sjöfåglar.
Kuststräckan är mycket flikig med smala, djupt
inskurna havsvikar. Dessa grunda vattenområden
är av stort fiskeribiologiskt värde, främst som
reproduktionsområden. Fågellivet är rikt i området
med flera värdefulla häcklokaler för sjöfågel, främst
ejder och kanadagås, men även till exempel vigg
och storskrake. Vattenområdet är också viktigt rastoch övervintringsområde för bland annat vigg och
havsörn.

De stora rundområdena skyddade från påverkan av
vågor från havet utgör en idealisk miljö för rotade
vattenväxter och lösliggande blåstång. Många arter
av sötvattensfisk, som gädda och abborre, finner
här goda betingelser för reproduktion och uppväxt.

NK10 Bräkne-Hoby skärgård
Berörda kommuner: Ronneby kommun
Skärgården med dess talrika morän- och klippöar
har mycket stor betydelse för häckande sjöfågel, till
exempel ejder och storskarv, samt för rastande och
övervintrande fågelarter.

NK23 Torhamns skärgård
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Området omfattar Sveriges sydligaste skärgård
och utgör en viktig länk i salthaltsgradienten längs
landets kust. Inom skärgården finns såväl skyddade
grundområden som exponerade djupområden.
Området innehåller också en stor variation i
bottenbeskaffenhet samt en stor artrikedom inom
det marina växt- och djurlivet. Grundområdena är
viktiga som lekplatser för sill.

Bottenförhållandena utanför Vångsö har vid en
översiktlig undersökning visat sig vara mycket
varierade med bland annat organiska sediment,
block och sandripplar. Blåstång breder ut sig
på stora ytor med en nära hundraprocentig
täckningsgrad. I vissa bestånd är tångplantorna
ca 1,5 m höga och troligen mycket gamla.
Björkeskärven öster om Saltärna är viktiga
häckningslokaler för sjöfågel, bland annat
skräntärna. Vattenområdet kring öarna är också
viktigt som rast- och övervintringsområde för flera
arter.

Hela skärgårdsområdet har stor betydelse för
häckande, rastande och övervintrande fågelarter.
Torhamns udde är en av landets viktigaste
sträckfågellokaler. Inom området finns också
artrika hagmarker, buskrika utmarker, vidsträckta
betade havsstrandängar samt en slåtterhävdad
havsstrandäng av stort biologiskt värde. Torhamns
skärgård ett värdefullt referensområde.

NK12 Gö
Berörda kommuner: Ronneby kommun
Ett representativt och väl bevarat odlingslandskap
av herrgårdskaraktär med mycket stora arealer
naturbetesmark, varav merparten utgörs av
betad skog. Grundområdena runt Göhalvön utgör
viktiga reproduktionsområden för bland annat
sill och gädda samt uppväxtområden för ål och
skrubbskädda. Bredasund och dess stränder är ett
marint våtmarkskomplex. Den grunda och delvis
avsnörda viken är ett viktigt uppväxtområde för fisk.

Vattenområdet mellan Torhamn och Utklippan
är ett värdefullt marint referensområde för
miljöundersökningar. Här finns flertalet av
de djursamhällen och vegetationstyper
som förekommer i regionen. Mångfalden av
kombinationer med varierande bottensubstrat,
vegetation och djursamhällen är påfallande.
Huvuddelen av området är mycket lite påverkat av
utsläpp från samhällen och industrier, utöver den
allmänna påverkan i denna delen av Östersjön.

NK16 Listerby skärgård-Tromtö
Berörda kommuner: Ronneby kommun,
Karlskrona kommun
Representativt odlingslandskap i herrgårdsmiljö
med artrika naturbetesmarker, främst ädellövhagar,
buskrika utmarker och havsstrandängar. Merparten
av området utgörs av skärgård med ek- och

NK21 Blekinges östkust
Berörda kommuner: Karlskrona kommun
Blekinges östkust från Svanhalla i söder till
länsgränsen i norr utgör en sammanhängande
odlingsbygd karaktäriserad av flack topografi, stora
arealer främst havsstrandängar, låga moränöar och
sandiga åkrar.
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I de grunda vikarna och sunden förekommer
rödlistade arter av kransalger. Vid Olsäng finns
en av Östersjöns få knubbsälskolonier. Hela
kuststräckan har ett stort värde för häckande,
rastande och övervintrande fågelarter. Skärgården
vid Kristianopel och Bröms är ett viktigt
reproduktionsområde för vår- och höstlekande
sill samt uppväxtområde för bland annat ål,
skrubbskädda och gädda. Grundområdena är
högproduktiva. Rödlistade arter av kransalger
förekommer.

(SCI). Inom planområdet finns elva sådana
områden. Habitatdirektivet behandlar bevarande
av livsmiljöer för vilda djur och växter medan
fågeldirektivet gäller skydd för bevarande av vilda
fåglar. Alla Natura 2000-områden är utpekade som
riksintressen enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 1 och 8
§§.
För respektive Natura 2000-område finns
bevarandeplaner som beskriver naturvärdena
och vad som krävs för att värdena långsiktigt
ska finnas kvar. Länsstyrelsen upprättar och
uppdaterar bevarandeplaner till Blekinges Natura
2000-områden.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla
naturområden inom EU. Syftet är att värna om de
arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse
för EU-länderna. Dessa områden är värdefulla
naturområden som ska skyddas för framtiden.
Varje medlemsland ansvarar för att skydda och
vårda sina områden. Natura 2000-områdena
innehåller livsmiljöer eller arter som listas av
EU:s fågeldirektiv (SCA) och EU:s habitatdirektiv

Några av de berörda Natura 2000-områdena
är till stor del belägna inom planområdet,
andra i mer begränsad omfattning. Nedan ges
sammanfattningar av de respektive objekten
och deras värden, främst beskrivna ur ett marint
perspektiv.

A7/F5

A2
A1

A4/F1
F2
A3

A5/F3

A6/F4

Kartan redovisar Natura 2000 områden: art- och habitatirektivsområden (blågrön skraffering) och Fågeldirektivsområden (grönröd skraffering)
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I havsområdet finns sandbankar, stora vikar och
sund, rev, skär och små öar. Den marina miljön
uppvisar en riklig förekomst av makrovegetation
med hög täckningsgrad. De dominerande arterna
är blåstång, sågtång och fjäderslick och miljön är en
viktig livsmiljö för fisk, musslor, kräftdjur och andra
organismer.

NATURA 2000 OMRÅDEN - HABITATDIREKTIVET
Art- och habitatdirektivet
A1 Pukaviksbukten (SE0410068)
Berörda kommuner: Sölvesborgs kommun,
Karlshamns kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI.
I havsområdet finns sandbankar, rev, stora vikar
och sund. I Pukaviksbukten är det prioriterade
bevarandevärdet den stora areal rev som utgör
en viktig livsmiljö för bland annat flera arter av
fisk, fågel, tång och musslor. Reven är viktiga som
reproduktions- och uppväxtområden för till exempel
sill, torsk och blåmussla, vilket kräver en frisk
vegetation. Tumlaren, Östersjöns enda val, rör sig i
området.

A5 Tromtö-Almö (SE0410042)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet. Natura
2000-området Tromtö-Almö utgör i nationellt
perspektiv ett mycket värdefullt område ur
naturvårdssynpunkt.
I havsområdet finns blottade ler- och sandbottnar,
laguner, stora vikar och sund, rev, rullstensåsöar
samt skär och små öar. Den marina miljön är
mosaikartad med en både riklig och artrik
vegetation som skapar viktiga livsmiljöer för andra
organismer. De varierande bottenförhållanden
är livsmiljöer för en mångfald av djur och växter.
Tromtö-Almö är även ett värdefullt område som
uppväxtmiljö och reproduktionsområde för fisk
såsom gädda, abborre och mört.

A2 Stärnö (SE0410071)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet.
I havsområdet finns rev, skär och små öar. Den
marina miljön har friska tångbälten med ett högt
naturvärde. Vegetationen domineras av blåstång,
sågtång, fjäderslick och ullsläke. De utgör livsmiljö
för arter som torsk, sill, blåmussla, kräftdjur och
annan fisk.

A6 Torhamns udde (SE0410104)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet. Området
överlappas av Natura 2000-området TorhamnHästholmen (SE0410041) som är utpekat enligt
fågeldirektivet. Torhamns udde är en av vårt lands
förnämsta fågellokaler.

A3 Tärnö-Harö-Brorsö (SE0410163)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet.
I havsområdet finns sandbankar, stora vikar
och sund, skär och små öar samt sandstränder.
Grundområden är viktiga som reproduktions- och
uppväxtområde för till exempel sill och blåmussla.
Den marina miljön runt Tärnö, Harö och Brorsö
varierar i djupled mellan väldigt grunda områden till
djupare sund som sträcker sig ner till cirka 17 meter.
Till största delen domineras området av hårdbotten
med friska blåstångsbälten som utgör livsmiljö för
flera andra organismer som fisk, kräftdjur, musslor
och mossdjur.

I havsområdet finns stora vikar, skär och små öar.
Den marina miljön längs kuststräckan utgörs av
en mosaik med grunda mjuk- och hård-bottnar.
Grundområdena kring Torhamns udde är viktiga lekoch uppväxtområden för fisk. I det grunda vattnet
finns gott om föda i form av musslor, snäckor och
små kräftdjur. På bottnen finns en rik algflora med
bland annat kransalger.
A7 Isaks kläpp (SE0410113)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet. Området
är djurskyddsområde för knubbsäl och överlappas
av Natura 2000-området Abramsäng (SE0410051)
som omfattas av fågeldirektivet.

A4 Bockön-Mjöön (SE0410124)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet enligt
SCI. En mindre del av berör planområdet.
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Den marina miljön är representativ för Blekinges
skärgård. Öarna och skären omges av rev
(hårdbotten) med tångbälten som utgör livsmiljö
för många andra arter så som kräftdjur, musslor,
mossdjur och fisk. Artrikedomen är stor och
algpåväxten måttlig.

I havsområdet finns stora vikar, skär och små öar. De
grunda marina miljöerna är viktiga för rekrytering
av fisk såsom gädda och abborre. Det marina
grundområdet skapar en mångfald av livsmiljöer
för fisk, kräftdjur, bottenlevande organismer och
musslor.

F3 Tromtö-Almö (SE0410042)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt fågeldirektivet enligt
SPA. En mindre del av berör planområdet.

NATURA 2000 OMRÅDEN - FÅGELDIREKTIVET

F1 Tjärö-Bockön-Eriksberg (SE0410043)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt fågeldirektivet enligt
SPA. En mindre del av berör planområdet. Områdets
prioriterade bevarandevärden är de häckande
arterna fisktärna, silvertärna och törnskata.

Natura 2000-området Tromtö-Almö utgör i
nationellt perspektiv ett mycket värdefullt
område ur naturvårdssynpunkt. De prioriterade
bevarandevärdena är framförallt områdets marina
miljöer med mosaikartade bottnar tillsammans med
de välhävdade betesmarkerna och strandängarna,
som är av stor betydelse för såväl rastande fåglar
som häckande sjöfågel och vadare.

Området bedöms väl representera den klippiga
mellanblekingska skärgården med typisk
häckfågelfauna där arter som fisk- och silvertärna,
fiskmås, ejder, strandskata och gråtrut är
vanliga. Vissa av dessa förekommer i större antal.
Området bedöms även vara en viktig rast- och
övervintringsplats för framför allt flockar av vigg
och salskrake vintertid samt för övervintrande
havsörn.

De marina miljöernas varierande
bottenförhållanden är livsmiljöer för en mångfald
av djur och växter. Tromtö-Almö är även ett
värdefullt område som uppväxtmiljö och
reproduktionsområde för fisk såsom gädda, abborre
och mört. Mjukbottnarnas kärlväxtdominerade
ängar är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur,
blötdjur och andra smådjur som i sin tur utgör föda
för fisk. Till de prioriterade bevarandevärden hör
även häckande rovfåglar och tärnor som listats för
området, skalbaggar knutna till gamla grova ekar
och större vattensalamander.

Den marina miljön är varierad med mestadels
steniga och klippiga stränder, samt bottnat med
välutvecklade tångsamhällen. Det finns även
någon enstaka sandbank i södra delen av området
och några skyddade vikar på fastlandet, främst i
områdets norra delar.
F2 Bräkne-Hoby skärgård (SE0410046)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt fågeldirektivet enligt
SPA. En mindre del av berör planområdet.

F4 Torhamn-Hästholmen (SE0410041)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt fågeldirektivet enligt
SPA. En mindre del av berör planområdet. Det
överlappas av Natura 2000-områdena HästholmenÖppenskär (SE0410099) och Torhamns udde
(SE0410104) enligt habitatdirektivet.

Natura 2000-området Bräkne-Hoby skärgård består
av ett 40-tal mer eller mindre isolerade klipp-och
moränöar. De prioriterade bevarandevärdena är
naturtyperna rev, skär och små öar i Östersjön, samt
de häckande fågelarterna vitkindad gås, fisktärna,
silvertärna, storskarv och gråtrut. Öarna är mycket
fina exempel på naturtypen skär och små öar. Den
marina vegetationens artrikedom och utbredning
indikerar ett högt naturvärde och tångbältena
utgör livsmiljöer för evertebrater och fiskar.
Området utgör även bra jaktmarker för havsörn året
runt.
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De prioriterade bevarandevärdena är förekomsten
av de häckande fågelarterna vitkindad gås,
skräntärna, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna,
småtärna, höksångare och törnskata. Området
är mångformigt och utgör en betydande del av
den fågelrika Östra skärgården i Blekinge. Här
finns livsmiljöer för ett stort antal arter, med
förutsättningar både som häckningsmiljö och som
viktig rast- och övervintringsplats för flera arter.

Planeringsförutsättningar

98

för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat.

F5 Abramsäng (SE0410051)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Området utgör särskilt skyddsområde av
gemenskapsintresse enligt fågeldirektivet enligt
SPA. En mindre del av berör planområdet. Området
överlappas av Natura 2000-området Isaks kläpp
(SE0410113) enligt habitatdirektivet.

Bildande av naturreservat bidrar till att uppfylla
flera av miljökvalitetsmålen. Både länsstyrelsen
och kommunen kan bilda naturreservat med stöd
av miljöbalken. Naturreservat utgör den största
andelen skyddad natur i Sverige. I Blekinge finns
totalt 38 stycken naturreservat inom kust- och
havsområdet.

Området i anslutning till Abramsäng utgör en
betydande del av den flacka östra kusten i Blekinge
som i sin helhet utgör ett mycket viktigt område
för rastande och häckande fåglar. Abramsäng
hyser populationer av flera arter som under senare
decennier minskat såsom strandängshäckande
vadare och tärnor. Platsen är även en viktig rastoch övervintringsplats för många arter, inklusive
havsörn, simänder och ett stort antal vadararter
som utnyttjar lokalen främst under höstflyttningen.

Några av de berörda naturreservaten är till stor del
belägna inom planområdet, andra i mer begränsad
omfattning. Nedan ges sammanfattningar av
de respektive objekten och deras värden, främst
beskrivna ur ett marint perspektiv.
OMRÅDEN UTPEKADE SOM NATURRESERVAT
N1 Sillnäs(2044592)
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Sillnäs är en mjukt kuperad udde, som höjer sig
knappt 10 meter över havet, på södra Listerlandet
i västra Blekinge. Naturreservatet omfattar även
angränsande kustvatten ner till som lägst ca 6
meter under havsytan.

Naturreservat

Enligt miljöbalkens 7 kapitel 4 § får naturreservat
bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet. Ett område
som behövs för att skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer

N4 N5

N2
N3

N6
NY1

N7
N8

N1
N9

Datum: 19.03.2019

Kartan redovisar naturreservat markerade med (Nx) för befintliga naturreservat och med (NYx) för
föreslaget nytt reservat.
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Naturreservatets vattenområde är inte närmare
undersökt och det saknas vid bildandet av
naturreservatet tillräckliga kunskaper om områdets
marina natur- och kulturmiljövärden. Udden är
vågexponerad och bottentypen främst blockig
hårdbotten, med inslag av sand. Delar av området
kan vara intressant som lek- och uppväxtområde för
fisk.

18 meter förekommer terrestra lämningar från
Yoldiatiden (ca 11 600–10 700 år sedan).
Undervattensmiljön utgörs av hårda bottnar nära
land i form av hällar och block. Längre ut finns
sandbottnar. Vegetationen består av rödalger och
tång. Fina tångbälten av både blåstång och sågtång
finns i lätt skyddade och i exponerade områden på
mellan 0,2 och 5,0 meters djup. Ålgräsängar finns
på 3,6 till 6,6 meters djup. Kransalgen havsrufse
förekommer på djup mellan 7,3 och 9,5 meter. På
havsbottnen vid Stärnö udde och på östra sidan av
Boön och upp mot Kastellet finns ett flertal stubbar
av tall från Yoldiatiden.

Naturreservat ingår, tillsammans med
Grammahagenområdet i nordväst, i Natura
2000-området Sillnäs (SE0410156). Sillnäs
naturreservat ligger inom område för riksintresse
för naturvård (Listerlandet-Hanö NK4) och friluftsliv
(Listerlandet-Hanö FK2).

Stärnöhalvön är klassad som område av riksintresse
för naturvård (NK 38). Reservatsområdet på
Stärnöhalvön och mindre delar av vattenområdet
på södra och Östra sidan ingår i det europeiska
ekologiska nätverket Natura 2000, område
SE0410071 Stärnö. Ytterligare vattenområden
på södra och västra sidorna ingår i Natura
2000-området SE0410068 Pukaviksbukten.

N2 Elleholm (2002861)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Reservatet utgörs av en kustskog i det
herrgårdslandskap som utbreder sig väster
om Mörrumsåns mynningsområde samt ett
vattenområde med mindre öar och skär i
Pukaviksbukten, som är en del av Östersjön. Hela
området inklusive vattenområdet ingår i Natura
2000-området Elleholm SE 0410233.

N4 Bockön-Mjöön (2000064)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Bockön-Mjöön, som till övervägande delen
består av hav, ingår i ett större område med
skyddade marina miljöer tillsammans med
naturreservaten Eriksbergs stränder, Eriksberg och
Tjärö. Öarna och skären har ett rikt fågelliv. Här
finns häckningsmiljöer för fåglar som fisktärna,
silvertärna, gravand och rödbena. Öarna är även
gynnsam miljö för rastande och övervintrande
fåglar som exempelvis havsörn.

Vattenområdet med öar, skär och grunda bottnar
har ett vattendjup ner till ca 12 meter. Bottnarna
består av lera och sand samt hårda bottnar i
anslutning till öar och skär. Öarna och skären
domineras av hällmarker och blockiga områden.
Träd finns på Stutholmen, Björkeskärvet och
Rödskärven. De övriga öarna är öppna.
Vattenområdet ingår i Fredningsområde
Mörrumsån inom vilket särskilda fiskebestämmelser
gäller till skydd för lax och havsöring. Lax är listad
i EU:s habitatdirektiv och Östersjölax är rödlistad
nationellt som sårbar. Vattenområden i reservatet
med vattendjup ner till 6 meter ingår i Ramsarområdet Mörrumsån och Pukaviksbukten.
Hela området är klassat som ekologiskt känsliga
områden. Området runt Mörrumsåns mynning
och vattenområdet utanför är av riksintresse för
naturvården (NK 6).

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk
Natura 2000 enligt habitat- och fågeldirektivet.
Enligt habitatdirektivet sammanfaller det med
området SE0410124 Bockön-Mjöön och dessutom
utgör det enligt fågeldirektivet del av området
SE0410043 Tjärö-Bockön-Eriksberg.
N5 Biskopsmåla (2046188)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Biskopsmåla är ett område med kustnära
olikåldriga skogar, i huvudsak ädellövskog av ek,
bok och avenbok med inslag av tall, samt naturligt
uppkommen äldre granskog. Reservatet omfattar
såväl landområden på Biskopsmålahalvön som
några mindre öar och skär, samt marina delar i
Bräkne-Hoby skärgård.

N3 Stärnö-Boön (2042809)
Berörd kommun: Karlshamns kommun
Reservatet ligger på nivåer från drygt 50 meters
höjd över Östersjön och ut till ca 20 meters djup i
omgivande vattenområden. Jordlagren domineras
av moränjord och på flera ställen finns berg i dagen.
I delar av vattenområdet på mindre djup än ca
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Reservatet rymmer skär i havet, skyddade vatten
i innerskärgårdens laguner och grunda vikar
liksom mer vågexponerade delar i ytterskärgården.
Det är variation mellan mjuk- och hårdbottnar,
med övervägande delen av bottnarna inom
2,5-meterskurvan och största djupet på 20
meter. Skärgården med marina delar är viktiga
födosöksområden för fåglar.

Göhalvön uppvisar en mosaik av grunda mjukoch hårdbottnar. En gradient i exponering leder
till att vegetationen förändras successivt från
skyddade till vågexponerade miljöer. De varierande
bottenförhållandena möjliggör livsmiljöer för en
mångfald av djur och växter. Rev är vanliga och
sand förekommer mellan reven. Revens vegetation
domineras av fjäderslick, blåstång och sågtång.

Reservatets marina delar ingår i ett större
havsområde med stor areell utbredning av tång.
Djuputbredningen av tångbältena ligger inom
ramen för vad som kan förväntas i ett relativt öppet
havsområde utan stor påverkan från tillrinnande
vattendrag. Här förekommer naturtyper som
ålgräsängar, blåstångs- och sågtångsbälten.
Tångbältena har en betydande ekologisk funktion
som habitat för till exempel evertebrater och fiskar.
Området har ett mycket högt naturvärde.

Ålgräs förekommer på naturreservatets något
skyddade bottnar, främst i norr. På de skyddade
mjukbottnarna i Byrumsviken, Bredasund och
Brunnsviken växer flera arter av kransalger
som indikerar god vattenmiljö. De grunda
vikarna utgör betydelsefulla födosöks- och
reproduktionsområden för viktiga fiskarter som
gädda och abborre. Öarna Lågaskärv och Högaskärv
är kala öar som är viktiga för fågellivet.
N7 Listerby skärgård (2000062)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Det drygt 1000 hektar stora naturreservatet utgörs
av de tre stora öarna Arpö, Vagnö och Slädö, ett
flertal mindre holmar och skär samt omgivande hav.
Inom reservatet ryms både lummig innerskärgård
och karg ytterskärgård. Hagmarker med ädellöv
så långt ut i skärgården är något som är unikt för
Blekinge.

N6 Gö (2014253)
Berörd kommun: Ronneby kommun
Reservatet ligger på Göhalvön, sydost om
Ronneby. Området är flackt och ligger i huvudsak
på en nivå av endast 5–10 meter över havet.
Berggrunden består av Blekinges kustgnejs. Berg
i dagen är vanligt förekommande. Moränen är på
Göhalvön starkt svallad och bitvis mycket blockrik
i ytan. Merparten av Göholms skogar utgörs av
ekdominerad ädellövskog.

Tre fjärdedelar av reservatets yta består av hav.
I sund och fjärdar kring de stora öarna i norr är
havsbottnarna ganska grunda med endast några
meters djup. Södra delarna av reservatet har större
djup, som mest ner till 18 meter, och mer påverkan
av kraftiga vågor. De marina miljöerna har både
mjuk- och hårdbottnar. I reservatets grunda vikar
och sund finns en rik algflora med arter som
blåstång, borstnate och fjäderslick. På djupare
bottnar finns bland annat ålgräsängar. Tillsammans
med ett fåtal marina växter utgör alger basen i
havets näringskedja. Det innebär att en mängd
organismer är direkt eller indirekt beroende av
växtligheten under ytan.

Reservatet består till ca tre fjärdedelar av
vattenområde. De marina områdena runt

N8 Torhamns udde (2000070)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Torhamn udde utgör del av den östblekingska
urbergsslätten. Området består bland annat av
ängs- och åkermarker, hed- och skogsområden. Det
är också en internationellt känd fågellokal med ett
stort antal häckande och rastande fåglar. Udden har
betydande biologiska naturvärden, en särpräglad
landskapsbild, kulturhistoriskt värde samt viktig för
friluftslivet. Cirka fyra femtedelar av reservatet består
av vattenområde.

Blåstången är en nyckelart i Östersjön. Med sitt
upprätta växtsätt är den skydd för många yngel och
småarter. Foto: Ulf Lindahl
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Vikarna kring Torhamns udde är viktiga lek- och
uppväxtområden för fisk. I det grunda vattnet finns
gott om föda i form av musslor, snäckor och små
kräftdjur. På bottnen finns en rik algflora. Här växer
till exempel flera olika arter av kransalger, en typ av
alger som innehåller kalk.

se karta nedan. Reservatet är tänkt att sträcka
sig från vattnen öster om Hällaryds skärgård i
Karlshamn till havsområdet söder om Hasslö och
Bollö i Karlskrona kommun. Området utgör regional
värdetrakt för blåmusslor. I området finns blåmusslor
i en omfattning och täthet som innebär att de
sammantaget fyller en viktig ekologisk funktion
genom sin filtrering av vatten och genom detta en
minskad effekterna av övergödning.

N9 Utklippan (SE0410071)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Naturreservatet Utklippan utgörs av Utklipporna
som är den sydöstligaste ögruppen i den svenska
delen av Östersjön samt marina miljöer med rev
och grundområden runt öarna. Utklipporna består
av de nästan kala öarna, Norraskär, Södraskär
och Degerhuvudet samt flera mindre skär.
Mellan Norraskär och Södraskär finns en skyddad
fiskehamn som numera främst används som
gästhamn för fritidsbåtar. På Utklipporna rastar
stora mängder flyttfåglar under vår och höst.
Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom
ringmärkning av fåglar.

I övrigt planerar länsstyrelsen aktivt för naturreservat
i Kråkenabben, Valjeviken och Björkenabben i
Sölvesborgs kommun, Utlängan och Ungskär
i Karlskrona kommun samt Blåmusselbankar i
Biskopsmåla- Bräkne Hoby i Ronneby kommun.
BIOSFÄROMRÅDE BLEKINGE ARKIPELAG
Blekinge Arkipelag, som omfattar skärgårdsoch kustlandskapet inom Karlshamn, Ronneby
och Karlskrona kommun, har blivit utsedd till
biosfärområde på grund av områdets höga naturoch kulturvärden. En så kallad samverkansplan
för biosfärområde Blekinge Arkipelag har tagits
fram och ska fungera som en förvaltningsplan för
utvecklingen inom området. Blekinge Arkipelag är
ett av fem biosfärområden i Sverige. Biosfärområdet
drivs i samverkan mellan de tre kommunerna och
Länsstyrelsen i Blekinge län.

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av
stort marinbiologiskt värde. De exponerade marina
områdena har en väl utvecklad vegetation av blåsoch sågtång, samt täta bestånd av blåmusslor.
Gråsäl och, i mindre omfattning, knubbsäl
förekommer i området. Reservatet utvidgades
2018 med anledning av att området utgör regional
värdetrakt för blåmusslor.

Biosfärområdet är ett modellområde där syftet
är att naturen, den biologiska mångfalden och
kulturarvet ska bevaras. Samtidigt ska social
och ekonomisk utveckling med lokal förankring
gynnas. Vid inrättande av ett biosfärområde

PLANERADE NATURRESERVAT
Ett nytt marint naturreservat på öppet hav planeras
utanför Karlshamn, Ronneby och Karlskrona, (NY1),

Kartan redovisar läget av föreslaget nytt naturreservat (NY1) beskrivet ovan.
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tillkommer inte några nya restriktioner, utan
det baseras på befintliga regelverk och frivilliga
överenskommelser.

Natura 2000-område, men hela området har inget
formellt skydd och därmed ingen skötsel- eller
bevarandeplan. Det utpekade MPA-området
ligger helt inom biosfärområde Blekinge Arkipelag
där samverkansplanen gäller. Genom regionala
havsmiljökonventioner är Sverige förbundet att
skydda utpekade MPA-områden.

I Sverige är biosfärområden ett komplement till
kultur- och naturreservat, nationalparker och andra
utpekanden av områden med höga natur- och
kulturvärden. Biosfärområden är en del av UNESCOs
vetenskapliga program Man and the Biosphere
(MAB). Biosfärområden handlar om naturvård och
hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska
kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som
samhället kan testa ny kunskap och praktik när
det gäller att hållbart hantera relationen mellan
människan och naturen – att både bruka och
bevara.

Övriga områdesskydd och värden
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Områden som utgör livsmiljöer för hotade djureller växtarter kan skyddas som biotopskydd.
Biotopskyddsområden är en skyddsform som
kan användas för små mark- och vattenområden,
så kallade biotoper. Genom att skydda sådana
värdefulla naturmiljöer förbättras förutsättningarna
för att långsiktigt bevara den biologiska
mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige
uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald,
samt de nationella miljökvalitetsmålen.

HELCOM MPA (MARINE PROTECTED AREAS)
Torhamns skärgård i östra Blekinge utsågs
1994 till MPA-område av HELCOM. HELCOM
eller Helsingforskommissionen arbetar för
skydda Östersjöns marina miljö genom
nationsöverskridande samarbete. Genom MPA
är målet att Östersjön ska vara i god ekologisk
status 2021. En del av området är utpekat som

Biotopskyddsområden skiljer sig från till
exempel naturreservat genom att det är ett antal
namngivna biotoptyper som får skyddas som
biotopskyddsområde. I havsmiljö kan biotoperna

D1

B1

Datum: 19.03.2019

2500 m

Kartan redovisar biotopskyddsområden (med ljusgrön markering), Biosfärområde Blekinge Arkipelag (blå skraffering) samt djur- och växtskyddsområde (mörkgrön markering).
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till exempel utgöras av mynningsområden vid
havskust, helt eller delvis avsnörda havsvikar,
grunda havsvikar, ålgräsängar, biogena rev och
strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av
hotade eller missgynnade arter eller som har en
väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade
arters fortlevnad.

och yngelplats för en betydande del av
knubbsälsbeståndet i Östersjön. Abramsäng är en
av tre platser som Kalmarsundspopulationen av
knubbsäl håller till på. Det marina grundområdet
skapar en mångfald av livsmiljöer för fisk, kräftdjur,
bottenlevande organismer och musslor.
EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN
Miljöbalkens 3 kapitel 3 § anger att mark - och
vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I
kustlandskapet rör det sig främst om områden
särskilt känsliga för utsläpp eller olika former
av vattenföretag som till exempel muddring,
utfyllnader och fiskodlingar.

B1 Malkvarn (2048440)
Berörd kommun: Sölvesborgs kommun
Malkvarn är till största delen ett biogent rev med
hög artrikedom. Det har höga naturvärden och
täta blåmusselbestånd. Revet erbjuder skydd för
bland annat fisk och mindre djur och fungerar som
viktigt födosöksområde. Förekomsten av fisk runt
Malkvarn är anmärkningsvärt stor. Växtligheten
domineras av trådformiga alger.

I Blekinge pekades bland annat ett flertal havsvikar,
som är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk,
bland annat gädda och abborre, ut som ekologiskt
känsliga i den första omgång av översiktsplaner
som togs fram i slutet av 1980-talet. Flera av
de utpekade områdena överlappas numera
av riksintressen för naturvård och/eller Natura
2000-område.

DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE

I Blekinge finns ca 140 fågelskyddsområden,
de flesta längs kusten. Dessutom finns ett
sälskyddsområde vid länets östkust.
D1 Isaks kläpp (2047205)
Berörd kommun: Karlskrona kommun
Viken vid Isaks kläpp utgör uppehållsplats

Kartan redovisar ekologiskt känsliga områden (ljusgrön skraffering) samt Helcom MPA (Marine Protected Area)
(mörgrön yta).
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skadligt för tumlaren - det kan till och med orsaka
fysiska skador. Mänskliga aktiviteter som ger oljud
under vattnet är därför ett hot, exempelvis båttrafik
och anläggning av vindkraftsparker till havs.

HOTADE ARTER
Ett antal fåglar som häckar längs Blekingekusten
räknas som hotade eller nära hotade. Som exempel
kan nämnas tobisgrissla, havsörn, gråtrut, silltrut,
svärta, ejder, kentsk tärna och småtärna.
Populationerna av säl är stabila eller ökande. På
Blekinges östkust finns en av få knubbsälskolonier i
Östersjön.

Länsstyrelsen i Blekinge har genom remiss
prövat möjligheten att föreslå Hanöbukten och
Pukaviksbukten som Natura 2000-område för
tumlare. Företrädare för områdets riksintressen
menar att menar att en sådan utvidgning av
Natura 2000-nätverket skulle kunna förhindra
verksamheter inom yrkesfiske, sjöfart,
totalförsvarets intressen och energiproduktion
och försvåra utvecklingen av dessa. Länsstyrelsen
har valt att inte gå vidare i frågan då det saknas
förutsättningar att föreslå skyddsvärda områden för
tumlare.

Tumlaren är Sveriges enda inhemska valart. Tumlare
jagades i Östersjöregionen fram till slutet av
1800-talet, och sedan på nytt även under första och
andra världskrigen. Då minskade antalet tumlare
i svenska vatten mycket kraftigt. 1973 fridlystes
arten i Sverige, men trots det har beståndet inte
återhämtat sig. Det finns idag bara några hundratal
tumlare i Östersjön.
De främsta hoten mot tumlaren oavsiktliga fångster
i fisket (bifångst), miljögifter, undervattensbuller,
minskad bytestillgång och andra förändringar
i ekosystemet. Tumlare fastnar framförallt i
bottensatta garn med stor maskstorlek. Även
borttappade garn som driver fritt i havet ”spökgarn” - kan vara ett hot, liksom övrigt marint
skräp.

I Östersjön finns också arter som är globalt
rödlistade som torsk, ål, flodnejonöga och
bäcknejonöga. De nationellt rödlistade fiskarterna
i Blekinge är sjurygg, tånglake, lake, havsnejonöga,
fyrtömmad skärlånga, mal, torsk, ål, och vimma.
Kransalgen raggsträfse är rödlistad och förekommer
på flertalet stället längs Blekinges kust. Längs
havsstrandängar och stränder i övrigt finns
flera kärlväxter och andra organismer som är
skyddsvärda och delvis hotade.

Tumlaren har mycket känslig hörsel, som den är
helt beroende av för att överleva. Därför är buller

Ålgräs förekommer på sandiga bottnar från 2-6 meters djup där de fyller en viktig roll i ekosystemet. Ålgräsängar
stabiliserar bottensediment och fungerar som skydd åt uppväxande fisk och kräftdjur. Alger som växer på bladen
betas av ett stort antal ryggradslösa djur. Foto: Ulf Lindahl
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NATURVÄRDESBEDÖMNING ENLIGT MOSAIC
Mosaic är ett ramverk för naturvärdesbedömning
i marin miljö – från ett landskapsperspektiv
till bedömning av specifika platser. Ramverket
ska fungera som ett verktyg för att identifiera
den marina gröna infrastrukturen och ge
underlag till olika former av rumslig förvaltning
så som områdesskydd, fysisk planering,
miljökonsekvensbeskrivningar, dispensprövningar
och kompensationsåtgärder. Mosaic är
uppdelat i en grundläggande och en fördjupad
naturvärdesbedömning.

förvaltning av ekosystemkomponenter bör
prioriteras baserat på naturvärden, det vill säga var
värdekärnor och värdetrakter är lokaliserade.

Syftet med Mosaic är att främja ett funktionellt,
ekosystembaserat och adaptivt angreppsätt vid
rumslig naturvård. Ramverkets mål är att möjliggöra
god förvaltning genom att hantera ekosystemets
rumsliga variation såväl som förändring över tid –
från landskapsnivå till objektsnivå.

I den fördjupade naturvärdesbedömningen
pekas många områden längs kusterna ut som
platser där höga naturvärden ackumuleras. Dessa
miljöer är ofta rika på många arter med olika
funktioner i ekosystemet, så som sjöfåglar, fisk, hög
undervattensvegetation och bottenlevande djur.
Även några områden i utsjön förknippas med höga
naturvärden, till exempel i form av blåmusselbankar,
rödalgsbälten och övervintrande alfåglar. Det
bör dock poängteras att några viktiga steg inom
MOSAIC för marin miljö återstår, vilka skulle bidra
med behövlig information till havsplaneringen.

Resultaten från den grundläggande
naturvärdesbedömningen visar att det generellt
sett är områden som är viktiga för livshistoriskt
kritiska stadier (till exempel rekryteringsmiljöer för
fisk eller övervintringsområden för sjöfågel) samt
områden med biotopbildande växter eller djur
som förknippas med de högsta naturvärdena ur ett
förvaltningsperspektiv.

I den grundläggande naturvärdesbedömningen
identifieras vad, det vill säga vilka biotiska
ekosystemkomponenter som är värdefulla
och bör prioriteras inom rumslig förvaltning
baserat på naturvärden. I den fördjupade
naturvärdesbedömningen identifieras var

Kartan redovisar värdetrakter enligt mosaik-projektets prediktion.
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flera inventeringar har genomförts för att bland
annat bedöma deras betydelse för naturvården.
Utsjöbankar hyser generellt höga naturvärden
samtidigt som de är attraktiva för anläggning av
till exempel vindkraft på grund av deras grundare
förhållanden.

VÄRDETRAKTER I MARIN MILJÖ
På kartan nedan har bedömningen av värdetrakter
i marin miljö ytterligare renodlats, för att ringa in de
områden som bör ges extra skydd mot exploatering
och annan påverkan.
FISKEFREDNINGSOMRÅDEN

I Blekinge finns fiskefredningsområden i
vattenområden i anslutning till åmynningar samt i
Hanöbukten. Fredningsområdena är inrättade för
att öka skyddet under lek och lekvandring. Där tillåts
endast sådana redskap som inte fångar den art som
skyddet avser. För att minska det totala fisketrycket
på ett bestånd begränsas i vissa fall även mängden
redskap som får användas eller hur många fiskar
som får fångas.

Anspråk och intressekonflikter

Konventionen om biologisk mångfald innebär att
vi i Sverige, på nationell nivå, har åtagit oss att till
år 2020 skydda minst 10 procent av våra kust- och
havsområden. Naturskydd är ett av de anspråk i
haven som ökar. I takt med att kunskap om marina
miljöer ökar kommer fler områden att behöva
skyddas i någon form. Ökande belastningar från
aktiviteter kan komma att ställa krav på regleringar
och områdesskydd, teknikutveckling och former för
samverkan. Inom havsområdet finns flera intressen
som påverkar natur, djur- och växtliv.

UTSJÖBANKAR
Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden,
som skiljer sig från grundare liggande kustområden
genom att de omges av djupare vatten. De hyser
ofta höga biologiska värden eftersom organismer
som tidigare varit vanliga i grunda kustnära
områden, men där försvunnit eller minskat till följd
av ökade störningar, ofta finns kvar på utsjöbankar.
Kunskapen om marina miljöer är ofta större för
utsjöbankar än för omgivande områden eftersom

Friluftslivets intressen och anspråk står inte i
direkt motsats till naturskyddet. Sannolikt finns
starkare motstående anspråk längre in mot kusten.
Exempelvis sammanfaller ofta de områden som
utnyttjas mest av fritidsbåtstrafiken med de områden
som har pekats ut som värdefulla natur- och
kulturmiljöområden i kust- och skärgårdsområde.

Kartan redovisar utsjöbankar (ljusbrun yta), och justerade värdetrakter (lila yta) samt fiskfredningsområden (svarta
linjer).
Planeringsförutsättningar

107

89

sand- och grusavlagringar utsjöbankar med höga
naturvärden som hotas vid brytning av material.

Yrkesfisket har anspråk på stora ytor inom
planområdet. En grundförutsättning för fisket är att
det finns tillgång till goda fiskbestånd, vilket i sin
tur kräver goda livsmiljöer under fiskens livsstadier.
Viktiga områden behöver skyddas för att stärka
fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande till ett
omgivande exploateringstryck. Naturvårdsområden
skyddar marina habitat och därmed lekområden
och tillväxtplatser för fisk. Vissa geografiska
områden är även fredade från vissa fiskesätt,
exempelvis bottentrålning.

Sjöfartens aktiviteter påverkar naturvärden i havet,
till exempel genom buller.
Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är
många; naturmiljön med sitt växt- och djurliv
skadas, stränder förorenas och havsbottnar
förstörs. Oljeutsläppen får också stora
socioekonomiska konsekvenser med effekter på
flera samhällsfunktioner.

Fiskeskyddade områden innebär en potentiell
konflikt med yrkesfisket. Fiskodlingar medför
påverkan på närområdet genom läckage av
näringsämnen.

Infrastruktur i havet ger en påverkan på
bottenmiljön, både vid anläggandet och vid
underhåll och reparationer. Anläggningsarbetet
medför grumling av vattnet, förändrad
bottenmaterialstruktur och lokal påverkan på
vattenväxter.

Dumpning av muddermassor riskerar att orsaka
skador på bottnar, djur och växtliv.

Försvarsmaktens verksamhet påverkar även
naturmiljön på flera sätt. Fartygstrafiken inverkar
på samma sätt som kommersiell sjötrafik och
fritidsbåtar på naturen. Vid övningar, skjutningar
och detonationer sker ytterligare påverkan.

Uttag av sand och grus i vatten kan minska det
naturliga skyddet mot kusterosion och påverka
ström- och bottenförhållanden. Verksamheten
kan också leda till fysiska förändringar vid
kusten, orsaka strandförlust, vattengrumling
och sedimentspridning. En bedömning av
de långsiktiga effekterna är svår att göra och
därmed står uttag av sand och naturgrus i
konflikt med naturvärden. Sand och naturgrus är
icke förnyelsebara naturresurser och utvinning
från havsbotten kan störa ekosystemet för
havsbottenlevande organismer. Ofta utgör

Havsbaserade vindkraftsprojekt påverkar den
lokala marina miljön på olika sätt vid anläggning,
drift och avveckling. Under anläggningsfasen
kan förekomma höga ljud, grumling och
sedimentspridning. Även kabeldragningen från
anläggningarna till land påverkar naturen.

Knölsvanar. Foto: Jeanette Conradsson
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Konsekvenser
Sammanfattning

Vattenbruk

Syftet med denna kommungemensamma havsplan
är att ange kommunernas viljeinriktning för
vattenanvändningen inom planområdet och öka
förutsägbarheten för de aktörer som avser att
bedriva verksamhet till havs.

Vattenbruk har potential att växa inom planområdet
och målet är att etablera och utveckla ett bärkraftigt
blandat vattenbruk med kringnäringar som inte
skadar den marina miljön. Fiskodlingar kan leda
till ökad näringsbelastning med risk för negativa
miljökonsekvenser i form av påverkan på vattenmiljö
och bottenförhållanden.

Havsplanen ska:
•

Samspela med den statliga planeringen.

•

Identifiera förenliga och oförenliga intressen och
anspråk.

•

Ge rumsliga förutsättningar för nyttjande och
bevarande.

Placering och krav på kompensation/rening
begränsar dock påverkan på vattenmiljön. Rätt
utformat kan produktion av musslor och alger leda
till minskat näringsinnehåll i vattnet i anslutning
till odlingar och därigenom förbättrad lokal
vattenkvalitet. Påverkan från vattenbruk ter sig
mycket olika beroende på vilken typ av vattenbruk
om avses samt dess placering.

Planförslagets intentioner är att begränsa konflikter
och skapa förutsättningar för samnyttjande av
vattenområdet. Nedan sammanfattas planens
påverkan på de intresseområden som behandlas i
planen.

Utvinning och lagring av material
Inom planområdet finns enligt SGU:s kartläggning
potential för uttag av sand. Sand- och grusuttag
kan leda till fysiska förändringar vid kustzonen,
orsaka strandförlust, minska det naturliga
skyddet mot kusterosion och påverka ström- och
bottenförhållanden.

Kulturmiljö
I planen har ett mål satts upp om att
havsplaneringen ska bidra till att uppmärksamma,
öka kunskapen om, värna och bevara viktiga
marina kulturvärden och miljöer. Detta ska
bland annat göras genom att inventeringar och
planeringsunderlag tas fram för att kunna peka ut
områden och lämningar som behöver skydd. Detta
mål kan bidra till en positiv påverkan på miljön.

I planförslaget anges att det finns behov av att
utpeka lämpliga områden där dispensprövning
för dumpning av muddermassor till havs är möjlig.
Konsekvenser av deponering av muddermassor
är bland annat påverkan på bottenfaunan inom
dumpningsområdet. Dock sker en återetablering av
djur inom området relativt snabbt. Påverkan kan
även ske genom att näringsämnen från sedimenten
sprids. När sediment deponeras sker även en
grumling i vattnet vilken kan ha en negativ påverkan
på den lokala miljön.

Friluftsliv och besöksnäring
Ett mer intensivt nyttjande för turism och rekreation
kan ge negativa miljökonsekvenser på växt- och
djurliv samt på vattenmiljön till följd av ökat slitage.
Det kan även innebära utsläpp och buller från båtar,
slitage från människor, nedskräpning med mera. En
ökad satsning på friluftslivet kan å andra sidan leda
till minskat slitage på orörd natur om friluftslivet blir
mer riktat till mindre känsliga områden.

Luft- och sjöfart
I föreliggande plan har ett mål satts upp om att skapa
förutsättningar för god tillgänglighet och effektiva
transporter samt främja den breda allmänhetens
tillgång till havet.

Yrkesfiske
Havsplanen syftar till att ge förutsättningar för ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske.
Överfiske och bifångst kan leda till stora negativa
konsekvenser för naturens ekosystem. Fisket som
resurs och ekosystemtjänst skulle då äventyras.

En konsekvens av att sjöfarten växer är att den
kan leda till ökade utsläpp. Risken för stora olyckor
kopplade till sjöfart kan också öka i och med att
sjöfarten växer i områden. Olyckor kan bland
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annat leda till oljeutsläpp. Det finns även risk för
negativa miljökonsekvenser till följd av att behovet
av muddring kommer att öka då detta är en
förutsättning för sjöfartens verksamhet. Planen kan
emellertid också inverka positivt på miljön till följd
av att mål har satts upp om att sjöfarten ska växa
samtidigt som planeringen ska bidra till sjösäkerhet
för att minska risken för olyckor, utsläpp och andra
störningar.

inte ges tillgång till vissa områden som är kopplade
till försvaret.

Energi

Infrastruktur
I planförslaget har ett mål satts upp om att skapa
förutsättningar för infrastruktur för elektronisk
kommunikation och energidistribution i form av
sjökablar och radiosystem. Detta kan innebära
vissa negativa konsekvenser på miljön till följd av
planförslaget på grund av att exploateringen kan
leda till att lokal bottenflora- och fauna påverkas
negativt. I planförslaget poängteras dock att naturoch kulturvärden ska värnas i samband med att
infrastrukturanläggningar prövas inom planområdet.
Detta kan istället leda till en mindre negativ påverkan
på miljön då kablar istället förläggs i mindre känsliga
områden.

Försvar
I planförslaget pekas områden ut där
huvudanvändning försvar ingår. Annan användning
ska visa hänsyn till angiven huvudanvändning vilket
kan inverka positivt för försvarsintresset inom ramen
för havsplanen.
Försvarsintresset behöver dock samexistera
med andra intressen. Det kan leda till
utrymmeskonkurrens och konflikter, till exempel
mellan energiutvinning och försvar där statens
framtida prövning av produktionsanläggningar för
energi avgör huvudanvändning. Flera områden ger
dock goda möjligheter att samexistera under vissa
förutsättningar. Försvar och sjöfart kan samexistera
under förutsättning att fasta installationer som stör
sjöfartens framkomlighet och försvarets verksamhet
inte tillåts. Försvarssektorn kan påverka yrkesfiske
och friluftsliv, främst genom att övningsområden inte
är tillgängliga under pågående övning, eller genom
störande buller.
Försvarsmaktens verksamhet påverkar naturmiljön
på flera sätt, till exempel genom motorbuller
eller sonar som kan störa tumlare eller genom
detonationer i områden med naturvärden.
Försvarsmaktens verksamhet kan även ha delvis
positiv inverkan på miljön i och med att allmänheten
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Ett av målen i havsplanen är att skapa förutsättningar
för utvecklad energiöverföring och produktion av
förnybar energi. Bottenflora och -fauna kan påverkas
negativt av ökad etablering av energianläggningar.
Påverkan på miljön vid en ökad etablering av
havsbaserad energiproduktion sker bland annat
genom undervattensbuller, grumling och visuell
påverkan på landskapsbilden. Påverkan bedöms dock
inte bli betydande då det i planen endast är vindkraft
som inte har negativ betydande miljöpåverkan
på bottenmiljön som ansetts lämplig att pröva.
Den förnyelsebara elen innebär dessutom positiva
konsekvenser för miljön avseende bland annat
resursförbrukning och ligger i linje med nationella
och regionala miljömål.

Natur
I länets kustområde finns stora naturvärden både på
land och till havs. Viktiga områden behöver skyddas
för att stärka fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande
till ett omgivande exploateringstryck. Överfiske och
bifångster kan leda till rubbade ekosystem vilket ger
en negativ påverkan på naturvärdena. Fiskodlingar
i havet kan leda till negativa konsekvenser för
naturvärdena.
Odling av musslor och alger kan ha en gynnsam
effekt på naturen genom att det lokalt leder till ett
ökat näringsupptag. Uttag av sand och grus i vatten
kan leda till negativa konsekvenser för naturvärden
kopplade till havet. Dumpning av muddermassor
riskerar att orsaka skador på bottnar, djur och växtliv.
Med ökande sjöfart ökar risken för olyckor och
därmed också risken för negativa effekter på miljön.
Infrastruktur i havet ger en påverkan på bottenmiljön,
både vid anläggandet och vid underhåll och
reparationer.
Anläggningsarbetet medför grumling av vattnet,
förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan
på vattenväxter. Försvarsmaktens verksamhet
påverkar även naturmiljön på flera sätt. Havsbaserade
vindkraftsprojekt påverkar den lokala marina miljön
på olika sätt vid anläggning, drift och avveckling.
Under anläggningsfasen kan det förekomma höga
ljud, grumling och sedimentspridning. Fundamenten
kan dock ge en positiv effekt för växt och djurliv där
det bildas konstgjorda rev.

Om miljöbedömning

redovisar som prioriterade ställningstaganden, mål
och strategier samt till de miljöaspekter som dessa
bedöms påverka.

Enligt 4 kap Plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap
Miljöbalken (MB) ska kommuner genomföra en
miljöbedömning för alla planer och planprogram
som kan medföra betydande miljöpåverkan.

Geografisk avgränsning
Konsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt
till det område som utgör plangräns och i
konsekvensbeskrivningen redovisas på vilket sätt
som förslagen i planen kan komma att påverka olika
intressen och hur dessa, om möjligt, kan samverka.

Miljöbedömning av planer och program är en
process som innehåller ett antal olika moment som
myndigheter och kommuner ska genomföra när
de upprättar eller ändrar vissa planer eller program
vars genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. MB. Syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter
i planen eller programmet så att en hållbar
utveckling främjas.

Samråd med länsstyrelsen
Samråd om miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsning har genomförts med länsstyrelsen i ett
tidigt skede av processen. Länsstyrelsens yttrande
lämnades till projektgruppen i juni 2017.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är den
skriftliga redogörelse som en miljöbedömning
mynnar ut i. Syftet med en MKB är att identifiera
och beskriva en plans väsentliga effekter och
konsekvenser på människors hälsa och miljö
samt på hushållningen med fysisk miljö och
naturresurser.

Läsanvisning
I följande avsnitt kommer konsekvenserna av den
regionala havsplanen att beskrivas och bedömas.
Strukturen följer planhandlingens avseende utvalda
intresseområden. De utvalda intresseområdena är:

Den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen, programmet eller ändringen kan antas
medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas.
Observera att många av de verksamheter
och åtgärder som beskrivs kräver särskilda
tillstånd enligt miljöbalken och att då en mer
verksamhetsspecifik MKB tas fram som en del av
tillståndsansökan.

•

Kulturmiljö

•

Friluftsliv och besöksnäring

•

Yrkesfiske

•

Vattenbruk

•

Utvinning och lagring av material

•

Luft- och sjöfart

•

Infrastruktur

Havsplanens miljökonsekvensbeskrivning är
på en mer övergripande nivå och kopplad
till kommunernas planering enligt PBL och
övergripande bedömningar av lämplig
vattenanvändning enligt miljöbalken. Åtgärder som
kan skada en fornlämning kräver dessutom tillstånd
enligt kulturmiljölagen.

•

Försvar

•

Energi

•

Natur

Under varje intresseområde följer först en
översiktlig beskrivning av nuvarande förhållanden
och befintliga värden. Därefter följer en beskrivning
av vattenanvändningarnas konsekvenser för det
intresseområdet. Graderingen av konsekvenserna
bedöms utifrån en femgradig skala enligt:

Avgränsning

¾¾ Positiv konsekvens. Värdena påverkas i positiv
riktning.

Avgränsning i tid
Konsekvensbeskrivningen avgränsas i tid till
planförslagets tidshorisont, som tar sikte på år 2050
med år 2030 som referensår.

¾¾ Neutral konsekvens. Påverkan saknas eller bedöms
som neutral.
¾¾ Liten negativ konsekvens - litet ingrepp. Värden
kvarstår men påverkas något i omfattning och/
eller kvalitet.

Avgränsning i sak
Konsekvensbeskrivningen avgränsas i sak till de
temaområden och de sakfrågor som planförslaget
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¾¾ Måttlig negativ konsekvens - begränsat ingrepp
som har måttliga effekter på värden i området.
Värden kvarstår men minskar i omfattning eller
kvalitet.

Konsekvenser av
planförslaget

¾¾ Stor negativ konsekvens - omfattande ingrepp
som har stora effekter på område med höga
värden. Värden försvinner, alternativt kvarstår men
påverkas i hög grad.

Kulturmiljö
Befintliga förhållanden och värden
I planförslaget skyddas kulturmiljövärden genom
att flera områden pekas ut med särskild prioritet för
natur- och kulturvärden. Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer skyddas även till viss del inom områden
med naturskydd. Planförslaget har även en
generell rekommendation om att kulturmiljöer och
kulturhistoriskt värdefulla objekt alltid ska värnas
och beaktas i avvägningen mot andra anspråk.

Nollalternativ
Enligt miljöbalkens kapitel 6 § 12 ska rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och
bedömas. Nollalternativet är enligt miljöbalkens
kapitel 6 en beskrivning av miljöförhållandena
och miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs.

Det finns 19 riksintresseområden för
kulturmiljövården i Blekinge. Många av dem
har dock inte någon koppling till havet och
havsmiljön. Endast ett riksintressant område för
kulturmiljö berör planområdet, nämligen Östra
skärgården, Sturkö och Torhamns socken. Det är
dock endast en liten del av detta område som
finns inom planområdet för denna havsplan. Inom
planområdet finns skärgårdsmiljö som ovanligt
tydligt speglar olika sidor av kustkulturens näringar
alltsedan förhistorisk tid och inom området finns
ett av landets största tomtningar, lämningar efter
vikingatida och medeltida säsongsbosättning.

Nollalternativet, om den kommungemensamma
havsplanen inte antas, innebär att den
havsrelaterade samhällsutvecklingen sker utan
riktlinjer kopplade till översiktsplanering. På
land finns sedan tidigare styrdokument för
markanvändning, men för havet saknas sådana i
stor utsträckning. Nollalternativet ställer dock högre
krav på ställningstaganden och andra kommunala
dokument som har betydelse för den fysiska
planeringen om utvecklingen ska ske utan en
havsplan.
Det kommer, med nollalternativet, att saknas
politiskt förankrade strategier och riktlinjer
för förvaltning och skydd av natur- och
kulturmiljövärden i havet som helhet. När det
gäller annan användning av havet, för näringsliv,
rekreation, transporter och energiutvinning finns
med nollalternativet inga ställningstaganden alls.
Det finns därmed en stor risk för en okontrollerad
utveckling och konflikter mellan motstående
intressen och värden.

Inom den så kallade kustzonen finns riksintressen
för friluftsliv, kulturmiljövård och högexploaterad
kust och inom detta område ska hänsyn tas
till dessa värden vilket kan inverka positivt för
kulturmiljön inom ramen för havsplanen.

Sammantaget finns en risk att stora värden för
boende, näringsliv, besökare, natur och kulturmiljö
förloras genom nollalternativet.
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Miljökonsekvenser
Konsekvenser av friluftsliv och besöksnäring
Friluftslivet kan inverka positivt på kulturen genom
att intresset för kultur ökar när besökarantalet inom
områden med kulturvärden ökar. Dock kan en
negativ påverkan uppkomma i form av ökat slitage
på till exempel vrak vid fritidsdykning. Bullrande
friluftsliv i form av fritidsbåtar och vattenskotrar kan
inverka negativt på kulturmiljön. Då inga särskilda
områden för friluftsliv är avsatta i planen bedöms
den negativa konsekvensen för kulturmiljön som
liten.

konsekvens på befintliga kulturhistoriska lämningar.
Inom Blekinge skärgård finns ca 400 objekt
markerade som kan påverkas av utvinning och
lagring av material. I område 9, för utvinning av
material, finns upp emot ett 10-tal objekt markerade.
Vid planering av utförande av dessa verksamheter
ska aktuella bottenområden undersökas med
avseende på förekomst av kulturhistoriska
lämningar. Både utvinning av material och
dumpning av muddermassor är verksamheter som
ska prövas rättsligt innan tillstånd medges.

Konsekvenser av luft- och sjöfart

Konsekvenser av yrkesfiske
Yrkesfiske riskerar att påverka kulturmiljön negativt.
Påverkan av fisket är avhängigt vilken fiskemetod
som används. Fiske med trål medför ofta skador på
kulturlämningar på botten och det finns även en viss
risk att så kallade spökgarn kan fastna i befintliga
kulturlämningar. Fiske med handredskap bedöms
medföra liten negativ påverkan på kulturmiljön. Det
småskaliga yrkesfisket är samtidigt en viktig del av
bygdens kulturmiljövärden.
Det småskaliga yrkesfisket är av stor vikt för
kulturmiljön och i många fall en förutsättning för
en levande skärgård med höga kulturmiljövärden.
Exempelvis så är flera av de gamla fiskelägena på
Listerlandet på väg att utpekas som riksintresse för
kulturmiljövården.

Sjöfarten bedöms påverka kulturmiljön då vissa
farleder kan behöva underhållsmuddras och i vissa
fall utökas genom nymuddring. En muddring av
befintlig farled kan medföra schaktning av bottnar
där det finns kulturhistoriska lämningar. Sjöfart kan
också leda till erosion på bottnar vilket blottlägger
fornlämningar som till följd av detta kan skadas. Vid
behov av nödankring och vid grundstötning kan
även fornlämningar skadas.
Riksintresse för kulturmiljö ligger dock ej i konflikt
med riksintresse för sjöfarten i planen. Sammantaget
görs bedömningen att den negativa konsekvensen
av sjöfarten är liten. Muddring är tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och ska
föregås av utredningar och undersökningar. bedöms
inte påverka kulturmiljön.
Konsekvensen av luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av vattenbruk

Konsekvenser av infrastruktur

Vattenbruksanläggningar tar stora ytor i anspråk
och ger ett förhållandevis dominant inslag i
omgivningen. När vattenspeglar försvinner så finns
det risk för att landskapet fragmenteras och att
kulturmiljösammanhanget går förlorat. Dock kan
vattenbruket ge en ökad möjlighet till inkomst
för befolkningen längs med kusten, vilket i sin
tur kan leda till fler lokala näringsverksamheter.
Det finns dock inga områden för stora
vattenbruksanläggningar avsatta som skulle kunna
påverka landskapsbilden i värdefulla kulturbygder
eller förhindra småskaligt yrkesfiske. Sammantaget
bedöms därför den negativa konsekvensen för
kulturmiljön som liten.

Befintlig infrastruktur bedöms inte påverka
kulturmiljön. Dock kan negativ påverkan förekomma
vid reparationer och underhåll om befintlig
anläggning ligger inom riksintresse kulturmiljö
eller vid en lämning. Anläggandet av nya
sjökabelförbindelser kan eventuellt medföra negativ
påverkan men om nedläggning av kablar och
ledningar utförs efter att en noggrann kartläggning
av till exempel lämningar och nedläggningen
anpassas till lämningarna, så bedöms den negativa
konsekvensen som liten.

Konsekvenser av försvarsverksamhet
Befintligt riksintresseområde för kulturmiljö ligger
inom område av betydelse för totalförsvaret.
Område 6, med huvudanvändning försvar och natur,
tangerar yttre delarna av riksintresseområdet för
kulturmiljö. Påverkan på kulturmiljövärdena beror
av hänsynstagande i samband med olika former
av övningar. Övningar som innebär omfattande

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material
Dumpning av muddermassor och uttag av till
exempel sand bedöms medföra måttlig negativ
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viktig del i det som gör landskapet attraktivt för
boende, arbete, friluftsliv och besöksnäring. Det
är därför viktigt att den fysiska planeringen skapar
förutsättningar för friluftsliv och havsanknutna
näringar. Tillgången till rekreationsområden har
stor inverkan på folkhälsan och bidrar till en god
livskvalitet.

bullerpåverkan på skärgårdssamhällena medför
negativa konsekvenser för kulturmiljön. Eftersom
område 6 endast tangerar riksintresseområdet, och
under förutsättning att hänsyn tas under övningar,
bedöms den negativa konsekvensen som liten till
måttlig.

Konsekvenser av energianläggningar
Anläggningar för utvinning av marin energi eller
vindenergi tar i vissa fall stora havsområden i
anspråk. Dessa anläggningar kan i tidigt stadie
planeras på så vis att befintliga fornlämningar
skyddas och att anläggningen byggs runtomkring
till exempel vrak. Då trålning av bottnar anses
olämpligt inom anläggningar för energiproduktion
kommer dessa vrak att få ytterligare skydd. Relativt
få objekt i fornsök är registrerade inom områdena
för energiutvinning. Områdena ligger inte i närheten
av områden av riksintresse för kulturmiljön.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Konsekvenser av naturskydd
Natur- och kulturmiljövärden skyddas i planförslaget
genom att flera områden pekas ut med särskild
prioritet för naturvärden. Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer skyddas även till viss del inom områden
med naturskydd. Detta gör att planförslaget har
en positiv påverkan på miljön med avseende på
kulturmiljö. I planen har ett mål satts upp om att
havsplaneringen ska bidra till att uppmärksamma,
öka kunskapen om, värna och bevara viktiga
marina kulturvärden och miljöer. Detta ska
bland annat göras genom att inventeringar
och planeringsunderlag tas fram för att kunna
peka ut områden och lämningar som behöver
skydd. Sammantaget bedöms konsekvensen för
kulturmiljön som positiv.

De marina miljöerna i Blekinge har stor betydelse
och ett stort värde för rekreation och friluftsliv.
Det marina friluftslivet erbjuder många olika
aktiviteter såsom båtliv, fritidsfiske, kajakpaddling,
skridskoåkning, bad, dykning, fågelskådning
och andra naturupplevelser. Längs kusten finns
attraktiva samhällen, rika på historia och kultur och
stora värden bland annat i form av infrastruktur
och verksamheter av olika slag så som hamnar,
industrier och andra anläggningar.
Havsplanen berör fyra riksintressanta områden för
friluftsliv. Områden utpekade som riksintressen för
friluftslivet innehar stora friluftsvärden på grund
av särskilda natur- och kulturkvalitéer, där även
möjlighet till fritidsfiske ingår. Dessa områden ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kultur- och naturmiljön. Plankartan pekar ut stora
delar av kustområdet som huvudanvändning
natur vilket i viss mån också gynnar friluftsliv och
besöksnäring.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljö
Friluftsliv och besöksnäring bedöms påverkas
positivt av kulturmiljö. Upplevelsen av dessa två
intressen sammanfaller ofta med varandra. I planen
sammanfaller område för riksintresse kulturmiljö
med ett av de fyra områden för riksintresse friluftsliv
inom samma område. Sammantaget bedöms
konsekvensen som positiv.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av vattenanvändningen, för kulturmiljön, som liten.
Planen bedöms kunna antas utan att det medför
påtaglig skada på kulturmiljön. Planen bedöms
därför inte strida mot 3 kap 6 § i miljöbalken.

Konsekvenser av yrkesfiske
Yrkesfisket bedöms ha liten negativ påverkan på
friluftsliv och besöksnäring. Däremot kan yrkesfiske
ha en positiv påverkan genom att turister kan
ges möjlighet att köpa nyfångad fisk och besöka
de gamla fiskelägena på exempelvis Listerlandet.
Sammantaget bedöms konsekvensen som positiv.

Friluftsliv och besöksnäring
Befintliga förhållanden och värden

Konsekvenser av vattenbruk

Blekinges identitet är starkt kopplad till havet.
Dess relation till kusten och skärgården är en

Placeringen av anläggningar för vattenbruk
samt deras storlek, har stor inverkan på hur
dessa kommer att påverka friluftslivet och
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farleder måste underhållsmuddras och vid behov
utökas. En muddring av befintlig farled medför
buller och grumling, vilket påverkar friluftslivet.
Riksintresse för friluftslivet ligger dock ej i konflikt
med riksintresse för sjöfarten. Sammantaget görs
bedömningen att den negativa konsekvensen av
sjöfarten är liten.

besöksnäringen. Placeringen bör göras så att
anläggningarna inte påverkar framkomligheten
till sjöss och det finns goda förutsättningar för
att dessa två intressen ska kunna samverka inom
samma område.
Anläggningar för vattenbruk ska prövas hos
myndigheterna och lämplig placering av dessa
utreds för varje enskilt fall. Vattenbruk upptar ofta
stora ytor som då blir olämpliga för framförande av
fritidsbåtar.

Konsekvensen av luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av infrastruktur

Påverkan av utvinning och lagring av material
bedöms som liten då detta sker långt från kusten
och inte lämnar några synliga spår ovan vattenytan.
Sammantaget bedöms konsekvensen som neutral.

Befintlig infrastruktur bedöms inte påverka
friluftslivet och besöksnäringen. Dock kan negativ
påverkan förekomma vid reparationer och
underhåll då arbetsbåtar bullrar och eventuell
grumling kommer att förekomma. Anläggandet
av nya sjökabelförbindelser kan medföra negativ
påverkan enligt ovan, men då i större omfattning än
vid underhåll. Då områden för planerad anläggning
av infrastruktur ej förekommer i planen, bedöms
dock den sammantagna negativa konsekvensen av
infrastruktur som liten.

Konsekvenser av luft- och sjöfart

Konsekvenser av försvarsverksamhet

Sjöfarten bedöms påverka friluftslivet främst då

Påverkan på friluftsliv och besöksnäring sker

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
till liten, då det i planen inte finns några områden
som är utpekade för vattenbruk.

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material

Båtliv utgör ett stort fritidsintresse i Blekinge. Foto: Anna Magnusson

Konsekvenser

115

97

främst vi de perioder då övningsområden inte
är tillgängliga på grund av pågående övning.
Vid övningar kan exempelvis bullerstörningar
uppstå som minskar områdets attraktionskraft.
Områdena för försvarsverksamhet är omfattande.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som måttlig.

förutsättningar för ett livskraftigt fiske med
lokal anknytning. Möjligheterna till fiske var
med säkerhet en av de viktigaste faktorerna när
människor bosatte sig i skärgård och kustbygd efter
den senaste istiden. Under senare år har mycket
av det svenska fisket koncentrerats till Östersjön,
utanför Blekinges och Skånes kuster.

Konsekvenser av energianläggningar

Eftersom det lokala fisket i Blekinge av tradition
är småskaligt och beroende av goda lokala
fiskbestånd, så har det ökande fisketrycket från det
storskaliga fisket i hög grad påverkat den lokala
utvecklingen (Länsstyrelsen i Blekinge 2017). Fisket
i Blekinge bedrivs traditionellt efter torsk, sill, lax
och ål.

Anläggningar för utvinning av marin energi eller
vindenergi kan ta stora havsområden i anspråk.
Beroende på vilken slags anläggning som avses
påverkas friluftslivet och besöksnäringen olika.
Inom områden för energiproduktion tillåts
fortfarande fritidsbåtar. Vindkraftsanläggningar
kan påverka landskapsbilden och därmed
friluftsliv och besöksnäring negativt. I det fall man
anlägger vindkraftsanläggningar långt ute till
havs, så påverkas landskapsbilden och friluftslivet
i mindre omfattning än om anläggningarna
placeras strandnära. Anläggningar för till exempel
vågkraft och strömkraft har andra krav på
förhållanden och kan i större utsträckning komma
att placeras närmare kusten. Områden avsatta för
energiproduktion ligger förhållandevis långt ut från
kusten och därmed bedöms påverkan på friluftsliv
och besöksnäring sammantaget som liten.

Fisket efter lax är nu i stort sett stängt för fiskare i
södra Östersjön. Skarpsill har däremot kommit till
som en viktig art för de få blekingetrålare som fiskar
sill. Fisket efter torsk, sill, skarpsill och ål utgjorde
2015 ca 95 % av intäkterna för fiskare i Blekinge.
Antalet fiskare i Blekinge minskar snabbt. År 1995
var antalet licensierade fiskare i Blekinge nästan
300 stycken. År 2017 var antalet ca 100 stycken
(Länsstyrelsen i Blekinge län 2017).
De huvudsakliga värdena för fisket kan delas in i
tre delar; fiskeområden, fiskehamnar samt lek- och
uppväxtområden för kommersiella fiskarter.
I berört planområde finns tre områden av
riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 §
miljöbalken.

Konsekvenser av naturskydd
I Blekinge finns ett flertal områden av riksintresse
för naturvård. Några av dessa sträcker sig ut
i planområdet. Dessa områden hyser höga
naturvärden och här finns möjlighet att njuta av
naturen. Etablering av anläggningar för friluftsliv
och besöksnäring är begränsade inom dessa
områden. Sammantaget bedöms konsekvensen
som positiv.

I söder, långt utomskärs, ligger området
Rosenklintsgrunden, som är ett viktigt område för
trålfiske efter torsk, strömming och skarpsill.
I nordväst ligger området Hanöbukten, Pukavik
och Mörrumsån. Anledningen till riksintresset är
att området är viktigt för fiske med nät efter torsk
och plattfisk, samt fiske med ryssjor efter ål. Den
övervägande delen av ålfisket i Blekinge sker längs
Listerlandets östra kust och ålfiskarna är bosatta i
Krokås, Hörvik och Nogersund.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av vattenanvändningen, för friluftsliv och
besöksnäring, som liten. Planen bedöms kunna
antas utan att det medför påtaglig skada på
friluftsliv och besöksnäring. Planen bedöms därför
inte strida mot 3 kap 6 § i miljöbalken.

Fiskelägena på Listerlandet är på väg att bli
riksintressen för kulturmiljövården. Pukavik är också
ett viktigt vandringsområde för den genetiskt unika
Mörrumsålaxen som vandrar upp i Mörrumsån för
reproduktion.

Yrkesfiske
Befintliga förhållanden och värden
Yrkesfisket har en lång tradition i Blekinge och
det är därför viktigt att det fortsatt finns goda
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I norr ligger riksintresseområdet Kalmarsund som är
utpekat på grund av ålfisket.
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Havs- och vattenmyndigheten ser över
riksintresseområdena för yrkesfisket under
2019. Länsstyrelsen har i yttrande framfört att
följande områden i Blekinge också bör ingå såsom
riksintresse för yrkesfisket:

och boende. Huruvida det kommande
riksintresseområdet kommer att sträcka sig ut i
planområdet är dock något osäkert.
Konsekvenserna för yrkesfisket av
kulturmiljöskyddet bedöms preliminärt som positiv.

1. 1. Havsområden inom Blekinge län som används
av det regionala fisket. Dessa områden är
huvudsakligen belägna närmare kusten än
områden som idag är riksintressen. Vägledning
för avgränsningen av ett eller flera sådana
områden kan lämpligen erhållas från kartan
över ”Fiske med passiva redskap efter torsk i
Östersjön” (Havs- och vattenmyndigheten 2019).

Konsekvensen av friluftsliv och
besöksnäring

Besöksnäringen kan påverka positivt på så sätt
att turister kan komma att köpa lokalt fångad
fisk. Omfattningen av de inköpen bedöms som
liten, men uppmärksamheten som det småskaliga
yrkesfisket kan få av besöksnäringen bedöms
kunna stärka näringen och tydliggöra fiskets
betydelse för bland annat turismen. Ökat slitage
på grundområden, från friluftslivets båttrafik
kan i viss mån påverka produktionsområden för
kommersiella fiskarter. Inga särskilda områden
för friluftsliv är avsatta i planen och andelen
grundområden i planområdet är relativt liten.

2. Kustområdet mellan Lindö udde och Torhamns
udde inom djupintervallet 0 till 6 meter. Viktigt
lekområde för Östersjöns bestånd av sill, men
även för gädda, abborre och sik.
Grunda havsvikar med riklig vegetation utgör
en viktig rekryteringsmiljö för många fiskarter
vid Blekingekusten. Undervattensvegetationen i
Blekinges grunda vikar är i allmänhet väl utvecklad
och måttligt övervuxen med trådalger. Högvuxna
arter som borstnate, axslinga, ålgräs, hårsärv och
kransalger utgör ett betydande inslag, vilket bidrar
till en gynnsam miljö för fiskyngel (Länsstyrelsen i
Blekinge län 2014).
Hårdbottnar med friska blåstångbälten utgör
livsmiljöer för bland annat fisk och kräftdjur. Rev är
viktiga reproduktions- och uppväxtområden för till
exempel sill och blåmussla (Länsstyrelsen i Blekinge
län 2017). Exempel på förekommande fiskarter i
kustområdet är torsk, sill, skarpsill, ål skrubbskädda,
gädda och abborre.

Sammantaget bedöms friluftslivet medföra en liten
negativ konsekvens för yrkesfisket.

Konsekvensen av vattenbruk
I Blekinge län finns det i nuläget två fiskodlingar
(regnbåge) i kassar i kustvattnet, en vid Östra Horsö,
väster om Tjärö i Karlshamns kommun, och en vid
Lagaskarv i Ronneby kommun. Det finns även en
tillfällig anläggning for rekonditionering av torsk,
väster om Eriksberg, i Karlshamns kommun.
I planen avsätts inga särskilda områden för fiskeller musselodlingar. Fiskodlingar kan i vissa
känsliga områden med dålig vattencirkulation ge
övergödningseffekter och öka risken för syrebrist,
vilket kan försämra den för yrkesfisket viktiga
fiskproduktionen i grundområden. Fiskodlingar
förankras i bottnen vilket ger en viss fysisk påverkan
och de upptar också ett område i vilket yrkesfiske
omöjliggörs.

Havsplanen ska ge förutsättningar för ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske
inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning.

Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna för yrkesfisket av
vattenanvändningen enligt planen beskrivs nedan.

Musselodlingar kan snarare minska
övergödningseffekterna vilket bedöms som positivt
för grundområdena av vikt för det kommersiella
fisket. Samtidigt kan musselodlingar, fel placerade,
ge upphov till nedfallande syretärande organiskt
material vilken kan orsaka syrebrist. Musselodlingar
förankras i bottnen vilket ger en viss fysisk påverkan
och de upptar också ett område i vilket yrkesfiske
omöjliggörs.

Konsekvenser av kulturmiljöskydd
I planområdet pekas inte några särskilda
skyddsområden för kulturmiljön ut. Fiskelägena
på Listerlandet är på väg att bli riksintressen för
kulturmiljövården. Detta visar hur viktigt det
traditionella småskaliga yrkesfisket på kusten är
för kulturmiljövården., vilket skulle kunna stärka
yrkesfisket som en del av den regionala identiteten.
Yrkesfisket kan då ytterligare uppmärksammas som
en viktig del av attraktiviteten för besöksnäring

Eftersom det inte framkommit att några omfattande
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dybottnar är normalt mindre känsliga än bottnar
med riklig förekomst av vegetation, såsom ålgräs.

områden ska avsättas för odlingar så bedöms
verksamhetens omfattning som liten. Det har inte
heller framkommit att odlingar planeras i områden
av högt värde för yrkesfisket. Den negativa
konsekvensen för yrkesfisket bedöms därmed som
liten.

Olyckor med utsläpp av olja som når viktiga
produktionsområden för fisk kan medföra skador
på produktionsområdena. De allra grundaste
bottnarna kan täckas av tjockolja som raderar ut
produktionen under många år. Sjöfarten kan också
i viss mån komma i konflikt med yrkesfisket på så
sätt att stora fartyg, som ofta går i områdena av
riksintresse för yrkesfisket, försvårar trålfisket.

Konsekvensen av utvinning och lagring av
material

Inom planområdet för den kommungemensamma
havsplanen finns enligt SGU:s kartläggning
potential för uttag av sand. Intresset för sand- och
grusutvinning från havsbotten beräknas öka, både
som ballast för byggbranschen och på längre sikt
även som stabilisator för eroderande kuster.

Arealen farleder i riksintressena för yrkesfisket är
relativt omfattande och farleden in till Karlshamn
ligger i anslutning till grundområden av betydelse
för fiskproduktionen. Det finns dock möjligheter att
anpassa trålfisket efter annan sjöfart.

I Blekinge finns endast ett område, Klippbanken,
som ligger söder om Utklippan i östra delen
av havsområdet, med förutsättningar för
sand- och grusutvinning. Området är avsatt
för huvudanvändning ”Utvinning av material”
(och försvarsverksamhet). Detta område ligger
i det för yrkesfisket riksintressanta området
Rosenklintsgrunden, som är ett viktigt område för
trålfiske efter torsk, strömming och skarpsill.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av sjöfarten som liten. Bedömningen gäller under
förutsättning att inte omfattande utökning av
farledsmuddringar sker i viktiga områden för
fiskproduktion och att en strategi för förebyggande
av oljeskador från sjöfarten särskilt beaktar sådana
produktionsområden.

Konsekvensen av infrastruktur

Uttag av sand och grus kan leda till viss men oftast
relativt sparsam grumling och sedimentspridning.
Dessutom sker grumlingen långt ifrån de
för fiskproduktionen viktiga och känsliga
grundområdena. Däremot så kan ett område som
utpekats för sandutvinning i viss mån försvåra
trålfisket i området som upptas av sandtäkten.
Eftersom ytan som är markerad för utvinning av
material (ca 4 km2) utgör en relativt liten andel
av riksintresseområdet för yrkesfisket bedöms
sammantaget den negativa konsekvensen som
liten.

Infrastruktur definieras i planförslaget som
avloppstuber och intagstuber för vatten, sjökabel
och ledningar för energidistribution och kablar
för elektronisk kommunikation. En havsbaserad
högspänningsledning mellan Sverige och Polen
(så kallade Swe-Pol Link) går mellan Karlshamn och
Bruskowo Wielkie i Polen.
Det finns även en likströmsledning som
förbinder Karlshamn med Slupsk i Polen. En
likströmsförbindelse finns även till Litauen.
Ledningarna är inte markerade i plankartan och det
skapas inte planmässigt utrymme för nya ledningar.
Det innebär att påverkan utgörs av befintliga
ledningar.

Konsekvensen av luft- och sjöfart
Luftfarten bedöms inte påverka yrkesfisket alls.
Sjöfarten däremot innebär att farleder i de grundare
områdena, av särskild vikt för fiskproduktionen,
kan behöva underhållas och i viss mån utökas. I
planområdet är det i första hand i anslutning till
Karlshamn som detta kan vara aktuellt. Farleden in
till Karlshamn är av riksintresse för sjöfarten och är
samtidigt av vikt för fiskefartyg.

Infrastruktur kan påverka yrkesfisket på följande
sätt:

Omfattningen av påverkan på produktionen
av kommersiella fiskarter är beroende av hur
omfattande underhålls- och nymuddringarna
är och hur känsliga bottnarna som berörs är
för muddring och grumling. Släta, rena ler- och
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•

Elkablar kan i viss mån påverka vandrande
fiskarters, såsom lax och ål, navigation vilket kan
vara negativt för yrkesfisket.

•

Ledningar kan medföra grumling och fysisk
inverkan vid anläggande och underhåll, som
innebär en tillfällig påverkan på de kommersiella
fiskarternas livsmiljöer.

•

Ledningar kan försvåra trålfiske och annat fiske.

•

Den permanenta fysiska påverkan kan vara
positiv för fisken, genom att en mer variationsrik
bottenstruktur skapas. Detta förutsätter att inga
känsliga värdefulla bottnar påverkas och att inga
läckage av avlopp, olja eller andra föroreningar
sker, Ledningarna skapar hårdbottnar som
attraherar viss bottenfauna och fisk.

områden som pekats ut för huvudanvändning
energiproduktion. Ungefär hälften av område
nr 13 (Hanöbanken) ligger inom riksintresse
för yrkesfisket. Den huvudsakliga påverkan
från energianläggningarna bedöms utgöras
av att trålfiske inte kommer att kunna ske i de
områden där vindkraftverk placeras. Arealen för
energianläggningar (ca 300 km2) utgör dock en
relativt liten andel av arealen av riksintresse för
yrkesfisket som helhet.

Eftersom ytor för infrastruktur/ledningar inte är
avsatta i planen så är omfattningen av påverkan
svår att bedöma. Eftersom inga nya ledningar
föreslås i planen bedöms dock den negativa
konsekvensen av infrastruktur sammantaget som
liten.

Den största påverkan på fisken av vindkraftparker
sker under anläggningsfasen. Pålning och
muddring orsakar buller och sprider sediment. När
vindkraftverk anläggs är det muddring, borrning
och kabeldragning som skapar spridning av
sediment. Beroende på vilken slags fundament
som används ser påverkan på botten olika ut.
Ett monopilefundament är ett stålrör som pålas
eller borras ner. Dessa ger upphov till mycket
höga ljud både över och under vattenytan under
anläggningsfasen. Gravitationsfundament gjuts på
land och förankras på botten.

Konsekvensen av försvarsverksamhet
Försvaret har behov av övningar i havsområdena.
Det kan handla om båtövningar, test av
spaningsutrustning, provskjutningar etcetera.
En mycket stor andel av riskintresseområdena
för yrkesfisket omfattas också av riksintresse för
totalförsvaret. I många av dessa är dessutom
försvaret utpekat som huvudanvändning i planen.

I driftsfasen alstras ljud och vibrationer från
vindkraftverken som kan påverka fisk och däggdjur.
Även fåglar kan påverkas av vindkraftverk.
Vindkraftverkens fundament kan fungera som
konstgjorda rev och locka till sig olika fiskarter,
till exempel har studier visat på att förekomsten
av småfisk ökar i närheten av fundament. Under
förutsättning att fiske undviks i områdena för
vindkraftsfundamenten så kan därför de nyskapade
hårdbottnarna i viss mån öka fiskproduktionen, till
gagn för omkringliggande fiskeområden.

Det har inte framkommit något som tyder
på att försvaret krävt avlysning av fiske i
riksintresseområdena. Det kan dock inte uteslutas
att tillfälligt avlysande av fiske i vissa specifika
övningsområden kan behöva ske.
Övningar i anslutning till grundområden skulle
också kunna påverka fiskproduktionen i de
områdena genom exempelvis båtövningar som
grumlar upp bottnar, fysiska installationer och i
värsta fall provsprängningar. Konsekvenserna är
beroende av omfattning och placering av sådana
övningar och installationer i förhållande till
fiskproduktionsområdenas känslighet.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av energianläggningar som måttlig.

Konsekvensen av naturskydd
Flera av områdena som är utpekade för
huvudanvändning natur är också viktiga
produktionsområden för fisk, inklusive
för kommersiella fiskarter. Skyddet av de
produktionsområdena bedöms också gynna
fisket på längre sikt. Detta även om fiskeuttaget
begränsas i områdena.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av försvarsverksamheten som måttlig.

Konsekvensen av energianläggningar
I planen finns fyra områden avsatta för
energianläggningar till havs. Tre av dem är av
riksintresse för energiproduktionen. I områdena
längst i väster (nr 11-12, Taggen) finns gällande
tillstånd för vindkraftverk. Det bedöms i första
hand vara vindkraftverk som kan bli aktuella i de

Enligt bevarandeplanen för Tärnö-Harö-Brorsö
så kan ett för stort uttag av fisk och bifångster
i fisket påverka artsammansättningen och

Konsekvenser

119

101

Vattenbruk

hela ekosystemet (Länsstyrelsen 2017) Under
förutsättning att uttaget anpassas till produktionen
och naturvärdena finns dock goda förutsättningar
för ett fiske som inte skadar naturvärdena
nämnvärt. Ett gott exempel att lyfta fram är den
samförvaltning av fisket som sker i Kosterhavets
nationalpark i norra Bohuslän.

Befintliga förhållanden och värden
Vattenbruk omfattar odlingar av bland annat
fisk, musslor och alger och idag finns ett antal
fiskodlingar inom regionen. I Blekinge län finns
det i nuläget två fiskodlingar (regnbåge) i kassar
i kustvattnet, en vid Östra Horsö, väster om Tjärö
i Karlshamns kommun, och en vid Lagaskarv i
Ronneby kommun. Det finns även en tillfällig
anläggning for rekonditionering av torsk, väster om
Eriksberg, i Karlshamns kommun.

Idag förvaltas fisket i området till delar genom
det lokala samförvaltningsinitiativet som består
av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och
kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Havs- och
vattenmyndigheten. Samförvaltningen organiserar
utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare
och förvaltare, samt marinekologi för yrkesfiskare.

Det finns potential för intresset att växa i kust- och
havsområdet vilket därmed också kan främja den
regionala utvecklingen i Blekinge. Målet i planen
är att etablera och utveckla ett bärkraftigt blandat
vattenbruk med kringnäringar som inte skadar den
marina miljön. Vattenbruk kan komma i konflikt
med andra intresseområden men det finns även
möjligheter att till exempel vattenbruk i viss mån
kan samordnas med andra intressen.

Man arbetar också med system för egenkontroll,
redskapsutveckling och marknadsföring. Det
senare har resulterat i ett eget varumärke, Njord
(http://www.njordnb.se/). Detta bedöms ha lett
till ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i KosterVäderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken
Kosterhavet) med ansvar för att skydda områdets
höga naturvärden (Samförvaltning Norra Bohuslän
2019).

Oavsett vilket slags vattenbruk som avses, så krävs
tillstånd för att få bedriva denna typ av verksamhet.
Ansökan om att få bedriva odling av fisk och
musslor hanteras enligt fiskerilagstiftningen medan
odling av alger bedöms som vattenverksamhet
och hanteras enligt 11 kap miljöbalken. Tillstånd till
odling av fisk och musslor prövas av länsstyrelsen,
medan Mark och miljödomstolen prövar tillstånd
för algodlingar. De prövande myndigheterna
genomför också en samlad prövning i sina
beslut om tillstånd med avseende på eventuella
strandskyddsdispenser, områden med skyddad
natur som naturreservat eller inom Natura 2000områden eller då det krävs tillstånd enligt annan
lagstiftning.

I dagsläget omfattar inte naturskydden några
särskilda regleringar av fisket utan de regleringar
som finns, exempelvis vid Mörrumsåns
mynningsområde i Pukavik, är reglerat genom
fiskerilagstiftningen (FIFS 2004:36). Naturskyddet
innebär alltså bättre förutsättningar för en god
fiskproduktion, men eventuellt krav på ett något
sparsammare uttag för att fisket ska bli långsiktigt
hållbart.
Sammantaget bedöms konsekvensen av
naturskyddet som neutral-positiv

Samlad bedömning av konsekvenser för
yrkesfisket

Det är viktigt att placera anläggningar för
vattenbruk i området med förutsättningar som
motsvarar respektive arts naturliga levnadsmiljöer
som till exempel, siktdjup vattenomsättning och
salthalt. Men även med hänsyn till områdets
känslighet.

Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten negativ
konsekvens för yrkesfisket. Planen bedöms kunna
antas utan att det påtagligt försvårar yrkesfiskets
bedrivande och bedöms därmed förenlig med 3
kap 5 § i miljöbalken.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljö
Befintliga kulturhistoriska lämningar kan komma
att kräva anpassning av anläggande av vattenbruk.
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Konsekvenser av infrastruktur

Dock bedöms det inte vara oförenligt att anlägga
vattenbruk inom områden med till exempel
vrak. Kulturmiljöskyddet kan komma i konflikt
med anläggandet av vattenbruk om den visuella
påverkan på kulturmiljön blir tydlig.

Anläggningar för vattenbruk bedöms inte påverkas
negativ av vare sig befintlig eller kommande
infrastruktur för elektronisk kommunikation,
energidistribution samt övriga kablar och ledningar.
Dock bör man vid planeringen av ny infrastruktur
tillse att underhåll och reparationer kan ske utan
att konflikt mellan dessa två intressen uppkommer.
Exempelvis kan underhåll av kablar och ledningar
att försvåras av odlingar för vattenbruk. Några
särskilda områden för infrastruktur är ej avsatta
i planen. Sammantaget bedöms den negativa
konsekvensen som lite.

Utifrån det begränsade område för riksintresse
kulturmiljö som redovisas i planen, samt att
utpekade områden för vattenbruk saknas, bedöms
den negativa konsekvensen för vattenbruk som
liten.

Konsekvenser av friluftsliv och
besöksnäring

Konsekvenser av försvarsverksamhet

Placeringen av anläggningar för vattenbruk
bör stämmas av mot områden för friluftsliv och
besöksnäring. Detta minskar risken för skador
på anläggningarna. Anläggningar för vattenbruk
prövas hos myndigheterna och lämplig placering
av dessa utreds för varje enskilt fall. Bedömningen
är därför att intressena vattenbruk och friluftsliv
kan samverka i många fall. Detta tillsammans med
att det i planen inte finns några områden som
är utpekade för vattenbruk gör att den negativa
konsekvensen bedöms som liten.

Placering av anläggningar för vattenbruk bör göras
utanför områden för övningar inom ramen för
försvaret för att inte riskera en negativ påverkan.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som måttlig.

Konsekvenser av energianläggningar
Etablering av vattenbruk inom områden för
energiproduktion bedöms fullt möjlig. Dock
är konsekvensen avhängigt vilken slags
energiutvinning samt vilket vattenbruk som avses.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
på utveckling av marin energi och vindenergi som
liten och forskning på att kombinera dessa två
intressen pågår både i Sverige och i övriga Europa.

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material
Utifrån de platsspecifika krav som dessa respektive
intressen har, så är det inte troligt att etablering
kommer att ske inom samma utpekade område.
Område utpekat för utvinning av material ligger
långt utomskärs och utgör en mycket begränsad
yta. Sammantaget bedöms den negativa
konsekvensen som liten.

Konsekvenser av naturskydd
Känsliga naturområden och områden med vissa
naturvärden kan begränsa möjligheten att etablera
vattenbruk. Särskilt känsliga miljöer och biotoper
med starka skydd bör undvikas. Kustnära områden
med huvudanvändning natur är av omfattande
areal. Detta är områden som kan vara attraktiva
för vattenbruk. Samtidigt minskar sannolikheten
för tillstånd för vattenbruk i dessa områden.
Sammantaget bedöms den negativ konsekvensen
som måttlig.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Sjöfart kan påverka anläggningar för vattenbruk
negativt. Då främst genom påsegling, svallvågor
och risk för utsläpp. Anläggningar för vattenbruk
bör inte placeras i farleder och i övriga områden
med tät sjötrafik eftersom de utgör hindret för
sjötrafiken.

Samlad bedömning
Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten till måttlig
negativ konsekvens för vattenbruk.

Vid tillståndsprövning av anläggning för vattenbruk
görs en bedömning av anläggningens placering
och eventuella påverkan på sjöfarten. I planen
finns inga utpekade områden för vattenbruk som
konkurrerar med sjöfarten. Därav bedöms den
negativa konsekvensen av sjöfarten som liten.
Konsekvensen av luftfarten bedöms som neutral.
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Utvinning och lagring av
material

Konsekvenser av friluftsliv och
besöksnäring

Konsekvensen av friluftsliv och besöksnäring på
utvinning och lagring av material bedöms som
liten då dessa två intressen sällan förekommer
inom samma område. Det finns inga avsatta
områden för friluftsliv. Område som är avsatt för
materialutvinning ligger långt från område där det
huvudsakliga friluftslivet bedrivs. Sammantaget
bedöms konsekvensen som neutral.

Befintliga förhållanden och värden
Inom planområdet för den kommungemensamma
havsplanen finns enligt SGU:s kartläggning
potential för uttag av sand. Intresset för sand- och
grusutvinning från havsbotten beräknas öka, både
som ballast för byggbranschen och på längre sikt
även som stabilisator för eroderande kuster.

Konsekvenser av vattenbruk
Konsekvensen från vattenbruk på utvinning och
lagring av material bedöms som liten då dessa två
intressen sällan förekommer inom samma område,
samt att området som är avsatt för utvinning
av material är mycket begränsat sett till hela
planens storlek. Områden avsatta för dumpning av
muddermassor saknas i planen.

I Blekinge finns endast en plats, Klippbanken
som ligger söder om Utklippan i östra delen av
havsområdet, med förutsättningar för sand- och
grusutvinning.
Ett område, 9 Klippbanken, är särskilt utpekat för
huvudanvändning utvinning av material, se även
avsnitt ”Områdesvisa ställningstaganden”. Området
är utpekad särskilt för att kunna genomföras utan
betydande påverkan på övriga intresseområden.
Där kan utvinningen samexistera med andra
intresseområden såsom yrkesfiske, sjöfart och
försvar. Åtgärden får ej medföra påtaglig skada på
andra intresseområden och inte heller på natur- och
kulturvärden.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Farleder och riksintresse för sjöfart ligger inte i det
område som är avsatt för materialutvinning. I det
relativt kustnära områden som kan vara attraktiva
för dumpning finns ett flertal farleder. Farlederna
kan innebära begränsningar av möjligheterna att
avsätta dumpningsområden. Det är dock oklart
vilken begränsning som farlederna innebär, då det
endast är utredningsområden för dumpning av
massor som redovisas på plankartan.

Underhåll och utökning av Blekinges hamnar och
farleder kräver muddring och massorna kan behöva
deponeras till havs.I planen föreslås sju områden
som lämpliga utredningsområden för dumpning av
muddermassor. Dessa områden är i ett första skede
valda utifrån uppgifter från befintliga underlag som
avser sjökort, modellerade bottensubstratkartor,
konflikter med andra intressen samt distans från
hamnarna.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
från sjöfarten bli liten.
Konsekvensen av luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av infrastruktur
Befintliga kablar och ledningar kan ligga inom
de områden som bedöms som möjliga för uttag
av material eller dumpning av massor. I dessa
fall avråds från uttag av material och dumpning
av massor. Då området för uttag av material är
begränsat, så är sannolikheten att ledningar
behöver läggas i just detta område liten. Område
för dumpning av muddermassor saknas i planen.
Den negativa konsekvensen på dessa intressen från
infrastruktur bedöms vara liten.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljö
Befintliga kulturmiljölämningar påverkar
möjligheten till val av plats för uttag av material
men även för dumpning av massor till havs.
Båda dessa verksamheter måste anpassas efter
eventuella kulturlämningar. Då dessa båda
verksamheter ska prövas enligt lag, så kommer
förekomsten av lämningar att utredas.

Konsekvenser av försvarsverksamhet
Riksintresse för försvaret omfattar hela området
som i planen är avsatt för utvinning av material.
Placeringen av uttag för material är direkt
avhängigt att det endast kan ske på just den plats
där efterfrågat material finns.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.
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Samlad bedömning

Uttag av material görs vid enstaka tillfällen med
flytande pråmar och medför inga fasta installationer
och uttaget kan vid anpassas efter försvarets behov.

Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten negativ
konsekvens för utvinning och dumpning av material.

Avsatta områden för dumpning av muddermassor
saknas i planen. Dumpning av massor görs
från båtar och pråmar och medför inga fasta
installationer och dumpning kan anpassas efter
försvarets behov.

Luft- och sjöfart
Befintliga förhållanden och värden

Sammantaget görs bedömningen att den negativa
konsekvensen bedöms som liten.

Sjöfarten svarar för den övervägande delen av
transporterna i den svenska utrikeshandeln och är
av stor betydelse även för Blekinges näringsliv och
utveckling. Sjöfarten kommer i framtiden
att öka volymmässigt. Sjöfarten har också en viktig
roll i att avlasta befintlig landinfrastruktur från
tunga transporter. Flera av de större färjehamnarna
ligger i Sydsverige och Blekinge har flera hamnar för
gods- och persontransporter. Störst är hamnarna i
Karlshamn och Karlskrona. Blekinges havsområde
genomkorsas av både stora farleder och mindre
kustfarleder. Hamnarna i Blekinge är ligger
strategiskt placerade och har kort och snabb väg ut
till de större farlederna.

Konsekvenser av energianläggningar
Utvinning av marin energi eller vindenergi står i
direkt konflikt med uttag av material och dumpning
av massor. Områden för energianläggningar
och utvinning av material ligger ej inom samma
område. Sannolikheten för att områden avsatta för
energianvändning med delvis redan tillståndsgivna
vindkraftsanläggningar, ska pekas ut som
dumpningsområden är liten. Sammantaget bedöms
den negativa konsekvensen från anläggningar för
energiutvinning som liten.

Konsekvenser av naturvärden
Förekomsten av naturvärden kan komma i konflikt
med utvinning och lagring av material. Både uttag
av material och dumpning av muddermassor
medför påverkan på naturmiljön, speciellt i områden
som är särskilt känsliga. Uttag av material och
dumpning av massor bör förläggas till områden som
har goda förutsättningar för att klara påverkan från
dessa verksamheter.

I Blekinge finns sex farleder av riksintresse. Samtliga
är klassade som allmän farled och fyra av dem är
även en del i det Transeuropeiska transportnätet. I
sammanhanget kan också nämnas att till hamnarna
i Karlshamn och Karlskrona med dess anslutande
vägar och järnvägsspår också är av riksintresse liksom
befintlig terminal i anslutning till hamnen i Stilleryd
och planerad terminal på Verkö.

Sand- och grusuttag kan leda till fysiska förändringar
vid kustzonen, orsaka strandförlust, minska det
naturliga skyddet mot kusterosion och påverka
ström- och bottenförhållanden, därför bör dessa
förläggas på platser långt utanför kusten.

I plankartan finns områden för farled markerade.
Inom flera av dessa områden finns ett antal
huvudanvändningsområden utpekade.

Dumpning av muddermassor påverkar bottnarna
på dumpningsplatsen samt omgivande vatten som
grumlas temporärt. Påverkan från grumlingen är
avhängigt på vilken slags material som dumpas,
strömförhållanden på platsen samt avståndet till
grundområden eller andra känsliga områden.
De i planen utpekade områden som hyser
naturvärden och naturskydd ligger mer kustnära. De
föreslagna platserna för uttag och dumpning ligger
längre ut i planområdet.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljöskydd
Vid anläggande av nya farleder eller vid utökning
av befintliga farleder kan konkurrens mellan sjöfart
och kulturmiljö uppkomma. Detta är avhängt på
eventuell förekomst av fornlämningar. Inför en
utökning eller nyanläggning behövs en utredning
av bottnarna göras med avseende på förekomst
av lämningar. I vissa fall kan farledsdragningarna
justeras, i annat fall görs en åtgärdsutredning av
fornlämningen innan beslut om hantering görs.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
för sjöfarten som måttlig. Konsekvensen på luftfarten
bedöms som neutral.
Konsekvenser
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Konsekvenser av friluftsliv och besöksnäring

Konsekvenser av infrastruktur

I föreliggande plan har ett mål satts upp om
att skapa förutsättningar för god tillgänglighet
och effektiva transporter samt främja den breda
allmänhetens tillgång till havet. En konsekvens av
ett utökat friluftsliv och ökad tillgänglighet till havet
kan vara att möjligheten till utökning av farleder och
hamnar begränsas.

En havsbaserad högspänningsledning mellan
Sverige och Polen (så kallade Swe-Pol Link)
går mellan Karlshamn och Bruskowo Wielkie i
Polen. Det finns även en likströmsledning som
förbinder Karlshamn med Slupsk i Polen. En
likströmsförbindelse finns även till Litauen. I planen
finns inget utrymme för nya ledningar utpekat dock
medför en etablering av till exempel vindkraftverk
i områden för energianläggningar att nya kablar in
till land kommer att anläggas. Vid behov av att korsa
grävda farleder kan nedgrävning av kablar vara
lämplig. Kablarna ska även efter nedläggning märkas
ut på sjökort.

Då utpekade områden för riksintressen friluftslivet
och riksintresse sjöfart inte sammanfaller bedöms
den negativa konsekvensen som liten.
Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av yrkesfiske

Påverkan från befintliga ledningar uppkommer vid
behov av till exempel nödankring och ger i så fall
tillfälligt förekommande konsekvenser. Dock kan
dessa konsekvenser vid tillfälle bli omfattande om
kablar och ledningar går av.

Yrkesfisket har anpassat sig efter sjöfart under
lång tid och riksintressena sammanfaller delvis
inom planområdet. Riksintresse för yrkesfiske
påverkar dock utökning och anläggning av nya
farleder vilket gör att sammantaget bedöms
den negativa konsekvensen från yrkesfisket som
måttlig. Yrkesfisket kan i viss mån komma i konflikt
med sjöfarten på så sätt att riksintresseområde för
yrkesfisket är stort och ligger i samma område som
farleder. Det finns dock möjligheter att anpassa
trålfisket efter annan sjöfart.

Då inga nya ledningar ges utrymme i planen bedöms
dock den negativa konsekvensen av infrastruktur
sammantaget som liten.
Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av försvarsverksamhet

Sammantaget bedöms därför den negativa
konsekvensen av yrkesfisket som liten.
Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Stora delar av riksintresse försvarsmakten
sammanfaller med riksintresse för sjöfart och
samexistens råder i dessa områden.
Inga nya områden för sjöfart eller försvarsverksamhet
är utpekade i planen, varför den negativa
konsekvensen bedöms som liten.
Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av vattenbruk
Riksintresse sjöfart förhindrar anläggning av
vattenbruk i befintliga farleder. I en farled får det
inte förekomma några fasta installationer. I samband
med tillståndsprövning av anläggningar för
vattenbruk görs en bedömning av anläggningens
lämplighet med avseende på placering. I planen
saknas områden utpekade specifikt för vattenbruk
vilket medför att den negativa konsekvensen
bedöms som liten.
Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Konsekvenser av energianläggningar

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material
I samband med utvinning av material och dumpning
av muddermassor förekommer arbetsfartyg
i området. Det rör sig inte om några fasta
installationer utan fartyg som transporterar, lastar
och lossar material. Den negativa konsekvensen
av utvinning och lagring av material på sjöfarten
bedöms till liten. Konsekvensen på luftfarten
bedöms som neutral.
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I planen finns tre områden utpekade som områden
för energianläggningar till havs. Av dessa fyra
områden sammanfaller två med riksintresse sjöfart,
område 13 och område 14. Område 13 genomskärs
av en farled vilket medför att en del av området för
energianläggning inte kommer att kunna nyttjas.
Det samma gäller för område 14. I vissa fall kan en
mindre justering av farleden göras efter samråd med
Sjöfartsverket, så som det har gjorts vid Trolleboda,
i norra Blekinge område 14). En sådan lösning skulle
även kunna utredas gällande område 13 (Bleking
Offshore).
När den exakta utformningen av anläggningar inom
område för energianläggningar är fastslagen, så
finns utrymme för anpassning. Sammantaget medför
detta att den negativa konsekvensen bedöms som
måttlig. Konsekvensen på luftfarten bedöms som
neutral.

Konsekvenser av naturskydd

går mellan Karlshamn och Bruskowo Wielkie i
Polen. Det finns även en likströmsledning som
förbinder Karlshamn med Slupsk i Polen. En
likströmsförbindelse finns även till Litauen.

Några av de områden som i planen pekas ut
som huvudområde för natur sammanfaller med
riksintresse sjöfart. I de fall farleder behöver
muddras i samband med underhåll eller utvidgning,
kommer påverkan på natur att utredas. Beroende
på vad naturskyddet avser kan sedan omfattning
och utförande av muddring att behöva anpassas.
Detta är gäller främst i de grundare områden
som till exempel inseglingen till Karlshamn. Då
anpassningar av utförande vid muddring av farleder
kan göras, vilka minskar påverkan på naturen,
bedöms den negativa konsekvensen på sjöfarten
som måttlig.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljöskydd
Kulturmiljöskyddet bedöms inte påverka befintlig
infrastruktur så till vida dessa ej behöver justeras
med avseende på placering. Vid anläggandet av
nya sjökabelförbindelser och ledningar eller vid
justering av befintliga kan kulturmiljöskyddet
eventuellt medföra negativ påverkan på
infrastrukturen genom att påverka placeringen
av planerade kabel- och ledningskorridorer. Då
avsatta områden saknas för infrastruktur bedöms
den negativa konsekvensen av kulturmiljöskyddet
som liten.

Konsekvensen på luftfarten bedöms som neutral.

Samlad bedömning
Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten negativ
konsekvens för luft- och sjöfart. Planen bedöms
kunna antas utan att det påtagligt försvårar
kommunikation med luft- och sjöfart och bedöms
därmed förenlig med 3 kap 8 § i miljöbalken.

Konsekvenser av friluftsliv och
besöksnäring
Kablar och ledningar som förläggs till havs kan
förläggas på botten och viktas med tyngder, spolas
eller grävas ner. Dess känslighet är beroende har
hur de är förlagda och förankrade. Fritidsbåtar
som kör på grunt liggande kablar och ledningar
eller som ankrar upp och fastnar i de samma
kan medföra skador och brott på dessa. Även
fiskeredskap som krokar och ryssjor kan trassla in
sig och fastna i kablar och ledningar. Konsekvensen
av dessa händelser beror på vilken slags
användning kabeln eller ledningen har.

Infrastruktur
Befintliga förhållanden och värden
Infrastruktur definieras i planförslaget som sjökabel
och ledningar för energidistribution, kablar för
elektronisk kommunikation och vattenledningar
för avsaltning av dricksvatten. Infrastruktur
spelar en viktig roll i arbetet med att bygga ett
stabilt samhälle som kan trygga människors
hälsa och säkerhet. Att planera för infrastruktur
i havsplanering innebär att förutsättningar ska
skapas för en möjlig utveckling av infrastruktur för
energidistribution och elektronisk kommunikation
i form av sjökablar och radiosystem. Behovet
av anläggningar för kommunikationer mellan
Sverige och andra länder ökar. Merparten av denna
kommunikation mot andra länder sker genom
havsbaserade kablar.

Genom att tillse att nyanläggning av kablar och
ledningar görs med hänsyn till friluftslivet bedöms
den negativa konsekvensen från friluftsliv och
besöksnäring som liten.

Konsekvenser av yrkesfiske
Fiske som sker med trål och garn kan fastna i
fasta anläggningar på botten och förläggning av
kablar och ledningar bör undvikas inom områden
där dessa slags fisken förekommer. Då inga nya
ledningar ges utrymme i planen bedöms dock den
negativa konsekvensen av yrkesfiske sammantaget
som liten, förutsatt att områden för trålfiske
undviks.

För att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen
i regionen planeras anläggande av
avsaltningsanläggningar på land. Dessa vattenverk
kommer att avsalta brackvatten från Östersjön som
pumpas in via sjöledningar.

Konsekvenser av vattenbruk
Anläggningar för vattenbruk bedöms inte påverka
vare sig befintlig eller kommande infrastruktur

En havsbaserad högspänningsledning mellan
Sverige och Polen (så kallade Swe-Pol Link)
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för elektronisk kommunikation, energidistribution
samt övriga kablar och ledningar. Dock bör man vid
detaljplaneringen av vattenbruk tillse att underhåll
och reparationer av infrastruktur kan ske utan att
konflikt mellan dessa två intressen uppkommer.
Sammantaget bedöms konsekvensen som neutral.

kablar och ledningar på havsbotten. Dessa ledningar
kan komma i konflikt med befintliga ledningar då
ledningar och kablar från energianläggningar ska
dras in mot land.
Den negativa konsekvensen av energianläggningar
bedöms som måttlig, då konflikt kan uppstå men
anpassningar kan göras.

Konsekvenser av utvinning och
lagring av material

Konsekvenser av naturskydd

Utvinning av material och dumpning av massor bör
undvikas inom områden med befintliga kablar och
ledningar. Och nya infrastrukturanläggningar bör
inte anläggas inom områden utpekade för uttag av
material eller områden av intresse för dumpning av
muddermassor. Det avsatta området för utvinning
av material är mycket litet sett till hela planen.
Område avsatt för dumpning av massor saknas
liksom område avsatt för infrastruktur.

I områden som omfattas av någon form av
naturskydd ska extra hänsyn tas vid tillkomst
av vattenanläggningar som till exempel
nedläggning av kablar och ledningar. Krav på
nedläggningsmetoder och anpassning kan komma
att bli aktuellt och är avhängigt på vilket naturskydd
som är aktuellt. Störst konflikt sker troligtvis i
grundområdena som ofta innehar höga värden med
avseende på produktionsområden för fisk.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
av utvinning och lagring av avfall som måttlig.

Den negativa konsekvensen av
naturskyddsområden bedöms till måttlig, då hänsyn
till placering och anläggningsmetoder vid etablering
av infrastruktur ska tas.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Sjöfart och infrastrukturintresset kan ofta
samexistera. Befintliga kablar för el och tele
samexisterar idag i områden som används för
båttrafik från sjöfart och fiske. Problem kan dock
uppstå vid nödankring då ankring på botten
riskerar att slita sönder kablar. Uppmärkning av nya
kablar på sjökort ska ske löpande. Den negativa
konsekvensen av sjöfarten bedöms som liten.

Samlad bedömning
Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten till måttlig
negativ konsekvens.

Försvar

Den negativa konsekvensen av luftfarten bedöms
som neutral.

Befintliga förhållanden och värden

Konsekvenser av försvarsverksamhet

Blekinge är, med både flygflottilj och marinbas i
länet, av stor betydelse för Sveriges försvar. Större
delen av havet utanför Blekingekusten är värdefullt
som sjöövningsområde. Övnings- och skjutfält är
en förutsättning för att uppnå förmåga till väpnad
strid och utgör därför en grundläggande resurs för
Försvarsmaktens samtliga förband.

Inga nya områden för infrastruktur eller
försvarsverksamhet är utpekade i planen, varför den
negativa konsekvensen bedöms till liten.

Konsekvenser av energianläggningar
I planen finns tre områden utpekade som
områden för energianläggningar till havs. Vi
anläggande av vindkraftverk inom dessa områden
bör ej vindkraftverk anläggas på eller inom
säkerhetsavståndet för befintliga kablar och
ledningar.

Flera områden i Blekinges skärgård och
havsområdet utanför kusten är utpekat som
riksintresse för totalförsvaret. Dessa är sedan
indelade i olika riksintressekategorier som berör
stoppområde för höga objekt, influensområde
luftrum, sjöövningsområde med mera. Det finns dels
de riksintresseområden som redovisas öppet men
även riksintresseområden som av sekretesskäl inte
kan redovisas.

Nya ledningar och kablar kan dras genom områden
för energianläggningar i den mån de koordinatsätts
men detta bör ändå undvikas om möjligt. Nya
energianläggningar medför även anläggning av
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Plankartan pekar ut områden där huvudanvändning
försvar ingår. Annan användning ska visa hänsyn till
angiven huvudanvändning vilket kan inverka positivt
för försvarsintresset inom ramen för havsplanen.
Mer utförlig beskrivning av respektive område finns
under avsnittet ”Områdesvisa ställningstaganden”.

Konsekvenser av vattenbruk

Det specifika intresset behöver dock samexistera
med andra intressen. Det kan leda till
utrymmeskonkurrens och konflikter. Samexisterande
eller konkurrerande användningar ska så långt
möjligt undvika påtaglig skada utpekade
naturvärden som finns på platsen. Flera områden ger
dock goda möjligheter att samexistera under vissa
förutsättningar.

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material

Försvaret är av nationell angelägenhet och
utgångspunkten är att så långt möjligt pröva
förutsättningarna för samexistens mellan försvar och
andra användningar genom gemensamt acceptabla
lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en
eventuell prövning avgör om samexistens är möjlig.

Miljökonsekvenser

Placering av anläggningar för vattenbruk bör göras
utanför områden för övningar inom ramen för
försvaret för att inte riskera en negativ påverkan på
anläggningarna. Utifrån dessa rekommendationer
bedöms den negativa konsekvensen som liten.

Område avsatt för utvinning av material ligger
placerat inom riksintresse för försvaret. Det avsatta
området utgör en mycket liten del av försvarets
totala yta. Uttag av material görs vid enstaka
tillfällen med flytande pråmar och medför inga
fasta installationer. Avsatta områden för dumpning
av muddermassor saknas i planen. Dumpning av
muddermassor görs vid de tillfällen då behov av
kvittblivning av massor finnes och sker således vid
ett begränsat antal tillfällen. Dumpning av massor
görs från båtar och pråmar och medför inga fasta
installationer.
Sammantaget görs bedömningen att den negativa
konsekvensen bedöms som liten.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Försvar och sjöfart kan samexistera under
förutsättning att fasta installationer som stör
sjöfartens framkomlighet och försvarets verksamhet
inte tillåts. Inga nya områden för sjöfart är avsatta i
planen.

Konsekvenser av kulturmiljöskydd
Riksintresset för kultur (Östra skärgården) skulle
kunna innebära vissa begränsningar när det gäller
nya anläggningar för försvaret. Samtidigt ligger
huvuddelen av riksintresset norr om område 6, med
huvudanvändningsområde försvar. Sammantaget
bedöms den negativa konsekvensen som liten.

Sammantaget bedöms konsekvensen av luftfarten
bedöms som neutral.

Konsekvenser av friluftsliv och besöksnäring
Det är viktigt att försvarets övningar kan genomföras
på ett säkert sätt för förbanden men också för
allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik. Detta för
att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor
ska inträffa. Det är av avgörande betydelse för
totalförsvaret att övningsverksamheten på de
befintliga skjutområdena kan säkerställas även på
lång sikt. Inga nya områden med huvudanvändning
friluftsliv är avsatta i planen.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Konsekvenser av yrkesfiske
En mycket stor andel av riskintresseområdena för
totalförsvaret omfattas också av riksintresse för
yrkesfisket. Inga nya områden för fiske finns avsatta
i planen. Sammantaget bedöms konsekvensen som
neutral.

Konsekvenser av infrastruktur
Inga nya områden för infrastruktur eller
försvarsverksamhet är utpekade i planen. Vid
planering av ny infrastruktur bör hänsyn tas till
riksintresse för försvarsmakten, varför den negativa
konsekvensen bedöms som liten.

Konsekvenser av energianläggningar
Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan störa
signalspaningen på väldigt långt avstånd, mer än
1 mil bort. Stoppområde för höga objekt täcker
stora delar av planområdet och inom detta område
accepterar Försvarsmakten inte höga objekt; mer
än 20 m höga objekt utanför samlad bebyggelse.
Anläggningar och verksamheter kan påverka
förbandens möjlighet att öva med sina vapensystem
kombinerat med flygverksamhet.
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Områden utpekade som riksintresse för vindkraft
finns utanför Sölvesborg och Karlshamns kust samt
utanför Karlskronas östra kust. Vindkraftsproduktion
i områdena utanför Sölvesborg och Karlshamn
utgör en konflikt med riksintresset för totalförsvaret,
Sjöövningsområde Hanö. Övningar och utbildning
i väpnad strid måste kunna genomföras utan
störningar av såväl fysiska som tekniska hinder
(hinderfrihet).

finns ett antal vindkraftverk uppförda. Taggen är
ett havsområde utpekat för vindbruk söder om
Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Under 2013
genomförde Energimyndigheten en översyn av
riksintresset för vindbruk. I Blekinge län tillkom då
området för energiproduktion vid Hanöbanken
i havsområdet tillhörande Sölvesborgs och
Karlshamns kommuner. Alla dessa områden har
mycket goda vindförhållanden.

Arealen områden med huvudanvändning
energiproduktion inom riksintresseområde för
försvaret är inte oansenlig. Vindkraftverk inom dessa
områden kan därför i viss mån komma att försvåra
försvarets verksamhet.

Plankartan pekar ut fyra områden med
huvudanvändning för energiutvinning. Inom
dessa utpekade områden för energiutvinning
finns även ett antal andra användningsområden.
I område 13 (Blekinge Offshore) gäller förutom
energiproduktion även huvudanvändningsområde
försvar. Andra intressen ska visa hänsyn till
huvudintresset inom dessa områden vilket kan
inverka positivt för intresset energiutvinning inom
ramen för havsplanen. Mer utförlig beskrivning
av respektive område finns under avsnittet
”Områdesvisa ställningstaganden”.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som måttlig.

Konsekvenser av naturskydd
Samexisterande eller konkurrerande användningar
ska så långt möjligt undvika påtaglig skada
utpekade naturvärden som finns på platsen. Flera
områden ger dock goda möjligheter att samexistera
under vissa förutsättningar.

På grund av att intresset energiutvinning
ska samexistera med andra
huvudanvändningsområden kan det leda
till utrymmeskonkurrens och konflikter, till
exempel mellan sjöfart och energi och mellan
försvar och energi. Vid utrymmeskonkurrens har
energiintresset företräde så länge samexistens
med försvarsintresset går att uppnå. Detta gör att
intresset energiutvinning gynnas i planförslaget.

Samlad bedömning
Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten till måttlig
negativ konsekvens för försvarsverksamheten.
Planen bedöms dock kunna antas utan att det
påtagligt försvårar tillkomst eller nyttjande av
försvarets intressen och bedöms därmed förenlig
med 3 kap 9 § i miljöbalken.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljöskydd
Vid anläggandet av nya energianläggningar med
tillhörande infrastruktur i form av kablar och
ledningar måste hänsyn tas till kulturmiljöskydd.
Förekomst av kulturhistoriska lämningar på
havsbotten kan kräva anpassning av placering av
planerad anläggning samt tillhörande kabel- och
ledningskorridorer. Dragningen av ledningar och
placering av anläggningen i detalj kan anpassas.
Dock bedöms det inte vara oförenligt att anlägga
vattenbruk inom områden med till exempel vrak.

Energi
Befintliga förhållanden och värden
Energisektorns användning av havet avser
dels produktion och dels överföring av energi.
Energiproduktion till havs sker i Sverige för
närvarande främst genom vindkraft och som
havsenergi i form av vågkraft men forskning som
avser nya tekniker för marin energiutvinning pågår
ständigt.

Kulturmiljöskyddet kan komma i konflikt med
anläggandet av energianläggningar om den
visuella påverkan på kulturmiljön blir tydlig.

I Blekinge län finns fem riksintresseområden
för vindbruk, varav tre är placerade till havs. Ett
område utgörs av Trolleboda område i Kalmarsund,
Karlskrona kommun, där det i delar av området
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Sammantaget det begränsade område för
riksintresse kulturmiljö som redovisas i planen,
samt avståndet till de utpekade områden med
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huvudanvändning energiutvinning, bedöms den
negativa konsekvensen av kulturmiljöskydd vara
måttligt.

Sammantaget är bedömningen att den negativa
konsekvensen på energiproduktion är liten och
forskning på att kombinera dessa två intressen
pågår både i Sverige och i övriga Europa.

Konsekvenser av friluftsliv och
besöksnäring

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material

Anläggningar för energiutvinning kan som
placeras till havs, så kallade offshoreanläggningar,
påverkas mindre av friluftsliv och besöksnäring
än vad till exempel anläggningar för vågkraft och
strömmar kan påverkas, då dessa ibland placeras
närmare kusten. I planen redovisas tre områden av
riksintresse för energiproduktion – vindbruk, alla
dessa liggandes ute till havs. Till anläggningar för
energiutvinning hör kablar och ledningar som dras
in till land. Dessa förläggs på botten och viktas med
tyngder, spolas eller grävas ner. Dess känslighet är
beroende har hur de är förlagda och förankrade.

Utvinning av material och dumpning av massor
bör undvikas inom områden av riksintresse för
energiproduktion. Nya energianläggningar bör
heller inte anläggas inom områden utpekade
för uttag av material eller områden av intresse
för dumpning av muddermassor. Utvinning och
lagring av avfall bedöms ha stor negativ påverkan
på energiproduktion till havs både med avseende
på anläggningarna i stort och på dess infrastruktur.
Område för uttag av material finns avsatt i planen.
Detta område sammanfaller ej med område av
intresse för energiproduktion. Område avsatt för
dumpning av massor saknas i planen.

Närmare kusten kan fritidsbåtar orsaka skador
och brott på grunt liggande kablar och ledningar
om de kör på dessa eller ankrar upp och fastnar i
dem. Även fiskeredskap som krokar och ryssjor kan
trassla in sig och fasta i kablar och ledningar.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Sjöfart kan påverka anläggningar för
energiproduktion negativt. Då främst genom
påsegling. Anläggningar för energiproduktion bör
inte placeras i farleder och i övriga områden med tät
sjötrafik eftersom de utgör hindret för sjötrafiken.

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Konsekvenser av yrkesfiske
Delar av område för riksintresse yrkesfiske
sammanfaller med område för energiproduktion,
området vid Hanöbanken. Fiske som sker med
trål och garn kan fasta i fasta anläggningar på
botten och förläggning av kablar och ledningar
bör undvikas inom områden där detta slags fiske
förekommer. Risker finns även för påsegling av
fiskefartyg. Sammantaget bedöms de negativa
konsekvenserna av yrkesfisket till måttlig.

I planen finns tre områden utpekade som områden
för energianläggningar till havs. Av dessa tre
områden sammanfaller två med riksintresse sjöfart,
område 13 och område 14. Område 13 genomskärs
av en farled vilket medför att den delen av område
för energianläggning inte kommer att kunna nyttjas.
Detsamma gäller för område 14. I vissa fall kan en
mindre justering av farleden göras efter samråd med
Sjöfartsverket, så som det har gjorts vid Trolleboda.
Även vid tidigare tillståndsprövat projekt i område
13 (Blekinge Offshore) har frågan varit aktuell
tidigare. Vid tillståndsprövning av anläggning
för energiproduktion görs en bedömning av
anläggningens placering och eventuella påverkan
på sjöfarten.

Konsekvenser av vattenbruk
Anläggningar för vattenbruk bedöms inte påverka
anläggningar för energiproduktion negativt.
Det kan till och med vara så att det i vissa fall
är lämpligt att kombinera vattenbruk med
vindkraftsanläggningar. Etablering av vattenbruk
inom områden för energiproduktion bedöms som
fullt möjlig. Dock är påverkan avhängigt vilket slags
vattenbruk som avses. För de områden där kablar
och ledningar placeras på botten bör man vid
detaljplaneringen av vattenbruk tillse att underhåll
och reparationer av infrastruktur kan ske utan att
konflikt uppkommer.

Infrastruktur med kablar och ledningar från
anläggningen för energiproduktion kommer att
behöva läggas genom område av riksintresse
för sjöfarten. Problem kan uppstå vid behov av
nödankring då ankring på botten riskerar att slita
sönder kablar. Uppmärkning av nya kablar på
sjökort ska ske löpande.
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Den exakta utformningen av anläggningar inom
område för energianläggningar kommer att behöva
anpassas efter riksintresse sjöfart vilket medför att
bedömningen av den negativa konsekvensen av
sjöfarten bedöms som måttlig till stor.

är avhängt på vilket naturskydd som är gällande.
Störst konflikt sker troligtvis i grundområdena
som ofta innehar höga värden med avseende på
produktionsområden för fisk.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Den negativa konsekvensen av luftfarten bedöms
som neutral.

Samlad bedömning

Konsekvenser av infrastruktur
Nya energianläggningar medför anläggning
av kablar och ledningar på havsbotten. Dessa
ledningar kan komma i konflikt med befintliga
ledningar då ledningar och kablar från
energianläggningar ska dras in till land. Placering av
vindkraftverk kommer också att behöva anpassas
till befintlig infrastruktur för att inte skada dessa.
Planen saknar områden avsatta för infrastruktur.

Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av
planens vattenanvändning innebär en liten till
måttlig negativ konsekvens på anläggning av
energianläggningar till havs. Planen bedöms kunna
antas utan att det påtagligt försvårar tillkomst eller
nyttjande av energianläggningar och bedöms
därmed förenlig med 3 kap 8 § i miljöbalken.

Den negativa konsekvensen av infrastruktur
bedöms som liten.

Natur

Konsekvenser av försvarsverksamhet

Befintliga förhållanden och värden

En påtaglig konflikt finns mellan energi och försvar
då exempelvis vindkraftsanläggningar kan störa
militära aktiviteter. Militär verksamhet som behöver
hinderfrihet över, på och under vattnet påverkar
utvecklingen av anläggningar för energiproduktion
genom att försvaret till exempel inte vill ha höga
objekt intill militära flygplatser (exempelvis i
Ronneby) eller övningsområden, vilket innebär en
konflikt till vindkraftsanläggningar.

I länets kustområde finns stora naturvärden både
på land och till havs. Det stora skärgårdslandskapet
i Östersjön är världsunikt, inte minst genom den
ovanliga blandning av söt- och saltvattensarter
som det rymmer. Mycket talar för att många arter
som lever i bräckvattenmiljö är mycket känsliga för
förändringar i miljön. Blekinge är dock i huvudsak
förskonat från de allvarliga problem med fiskdöd
och dålig vattenkvalitet som på senare år har
rapporterats från västra Hanöbukten. Emellertid har
tillgången på torsk minskat drastiskt nära kusten.

Bedömningen av de negativa konsekvenserna av
försvarsverksamheten bedöms som måttliga till
stora.

Det finns flera olika typer av skyddade områden
inom planområdet. I kust- och havsområdet finns
ett flertal områden av riksintresse för naturvården.
Det finns även Natura 2000-områden där syftet
är att värna om de arter och livsmiljöer som är av
gemensamt intresse för EU-länderna. Några av
de berörda Natura 2000-områdena är till stor del
belägna inom planområdet, andra i mer begränsad
omfattning. Dessutom finns det naturreservat och
biotopskyddsområden. I Blekinge finns ca 140
fågelskyddsområden, de flesta längs kusten. Det
finns även ett sälskyddsområde vid länets östkust.

Konsekvenser av naturskydd
I områden som omfattas av någon form av
naturskydd ska extra hänsyn tas vid tillkomst
av vattenanläggningar som till exempel fasta
installationer som vindkraftverk, kablar och
ledningar. Känsliga naturområden och områden
med vissa naturvärden kan begränsa möjligheten
att uppföra vattenanläggningar.
Särskilt känsliga miljöer och biotoper med starka
skydd bör undvikas. I planen sammanfaller ett
område för riksintresse energiproduktion, område
11, Taggen, med ett område av intresse för natur.

I Blekinge skärgård finns även ett av fem
biosfärsområden i Sverige. Blekinge Arkipelag,
som omfattar skärgårds- och kustlandskapet
inom Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
kommun, har blivit utsedd till biosfärområde

Med avseende på nedläggning av kablar och
ledningar kan krav på nedläggningsmetoder
och anpassning kan komma att bli aktuellt och
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marina kulturvärden och miljöer. Detta ska
bland annat göras genom att inventeringar och
planeringsunderlag tas fram för att kunna peka
ut områden och lämningar som behöver skydd.
Detta mål kan bidra till en positiv påverkan på
miljön. Sammantaget bedöms konsekvenserna som
positiva.

på grund av områdets höga natur- och
kulturvärden. Utöver detta är även Torhamns
skärgård utpekat som BSPA-område av HELCOM.
HELCOM eller Helsingforskommissionen arbetar
för skydda Östersjöns marina miljö genom
nationsöverskridande samarbete.
I kustlandskapet finns det områden som är
särskilt känsliga för utsläpp eller olika former
av vattenföretag som till exempel muddring,
utfyllnader och fiskodlingar. I Blekinge pekades
bland annat ett flertal havsvikar, som är viktiga lekoch uppväxtområden för fisk, ut som ekologiskt
känsliga i den första omgång av översiktsplaner som
togs fram i slutet av 1980-talet. Flera av de utpekade
områdena överlappas numera av riksintressen för
naturvård och/eller Natura 2000.

Konsekvenser av friluftsliv och besöksnäring

Havsplanen pekar ut de områden där skydd
av naturmiljön prioriteras som den främsta
användningen. Miljöbalkens bestämmelser
gäller dock oberoende av planförslagets
rekommendationer. Kommunerna har emellertid
gjort bedömningen att inom de utpekade
områdena ska inga nya aktiviteter eller anläggningar
prövas.
Naturvärdet inkluderar ekologiska värdekärnor
av stor betydelse för biologisk mångfald, grön
infrastruktur och ekosystemtjänster. I områdena bör
inte fasta installationer eller rörliga aktiviteter som
stör områdenas naturvärden tillåtas. I vissa områden
finns även riksintresseanspråk för sjöfart och
yrkesfiske utpekat. Dessa kan främjas om den inte
medför negativ påverkan på områdets naturvärden.
Där bör även försvarsmaktens verksamhet begränsas
till sådan användning som inte medför påtaglig
skada på utpekade naturvärden.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av kulturmiljöskydd

Ett ökat friluftsliv och ökad besöksnäring och
turism kan leda till både positiva och negativa
konsekvenser för miljön. Ett mer intensivt
nyttjande för turism och rekreation kan ge negativa
miljökonsekvenser på växt- och djurliv samt på
vattenmiljön till följd av ökat slitage. En ökad
satsning på friluftslivet kan utgöra en konflikt med
bevarandevärdena på platsen som till exempel
fåglar och känsliga miljöer. Det kan även innebära
utsläpp och buller från båtar, slitage från människor,
nedskräpning med mera. Friluftslivet attraheras
emellertid generellt av platser där naturen är mindre
påverkad och en ökad satsning på friluftslivet kan
därför även gynna miljön om det riktas till platser
som är mindre känsliga tillsammans med ökad
upplysning och naturens olika värden och behov av
skydd.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten.

Konsekvenser av yrkesfiske
Yrkesfisket har anspråk på stora ytor inom
planområdet. En grundförutsättning för fisket är
att det finns tillgång till goda fiskbestånd, vilket
i sin tur kräver goda livsmiljöer under fiskens
livsstadier. Viktiga områden behöver skyddas för att
stärka fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande till
ett omgivande exploateringstryck. Överfiske och
bifångster kan leda till rubbade ekosystem vilket
ger en negativ påverkan på naturvärdena. Risken är
även stor att fisket som resurs och ekosystemtjänst
äventyras vid överfiske.
Det finns även en viss risk för uppkomst av så kallade
spökgarn och övriga förlorade fiskeredskap, som kan
driva omkring och fortsätta fiska utan att någon tar
hand om fångsten.

Natur- och kulturmiljövärden skyddas i planförslaget
genom att flera områden pekas ut med särskild
prioritet för naturvärden. Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer skyddas även till viss del inom områden
med naturskydd. Detta gör att planförslaget har
en positiv påverkan på miljön med avseende på
kulturmiljö.

Yrkesfisket påverkar naturintresset olika mycket
beroende på vad för redskap som används vid fisket.
De negativa konsekvenserna av yrkesfisket bedöms
som måttliga.

I planen har ett mål satts upp om att
havsplaneringen ska bidra till att uppmärksamma,
öka kunskapen om, värna och bevara viktiga

Konsekvenser av vattenbruk
Odling av musslor kan ha en positiv effekt på
naturen genom att de tar upp näringsämnen ur
Konsekvenser
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vattnet när de filtrerar ut sin föda ur vattnet. Vid
skörden följer näringen med upp ur vattnet och
återanvänds på land som till exempel djurfoder eller
som gödsel.

ström och bottenförhållanden. Verksamheten
kan också leda till fysiska förändringar vid
kustzonen, orsaka strandförlust, vattengrumling
och sedimentspridning. En bedömning av de
långsiktiga effekterna är svår att göra och därmed
står uttag av sand och naturgrus i konflikt med
naturvärden.

Musselodlingarnas eventuella negativa
miljöpåverkan är endast lokal, direkt under
och strax runtomkring odlingen. Dessutom är
den reversibel. Beroende på djupförhållanden,
lokal bottentopografi, strömförhållanden och
vattenomsättning kan nedfallande fekalier och
döda musslor ansamlas och påverka bottenmiljön
negativt genom en ökad organisk belastning som
i sin tur ibland även kan ge en lokal syrebrist i
sedimentet. Negativ påverkan på botten kan dock i
stor utsträckning undvikas genom lämplig placering
av musselodlingen med avseende på bottentyp,
djup- och strömförhållanden.

Sand och naturgrus är icke förnyelsebara
naturresurser och utvinning från havsbotten
kan störa ekosystemet för havsbottenlevande
organismer. Ofta utgör sand- och grusavlagringar
utsjöbankar med höga naturvärden som hotas vid
brytning av material.
I planen finns ett område utpekat för uttag av
material, Klippbanken. Detta område ligger utanför
område för huvudanvändning natur.
Dumpning av muddermassor får endast ske efter
att dispens från dumpningsförbudet har inhämtats
och är endast tillåtet för rena massor. Dumpning av
muddermassor orsakar skador på bottnar, djur och
växtliv, inte bara på den direkta dumpningsplatsen
utan även inom ett större påverkansområde.
Dumpning ska undvikas inom områden med
höga naturvärden och får endast ske på platser
som är lämpade för dumpning ur ett flertal olika
perspektiv. Planen saknar områden avsatta för
dumpning av muddermassor.

Övrig miljöpåverkan från musselodlingar är
utplaceringen av bottenankare och flytelement för
anläggningen, samt att själva odlingssubstratet
bildar ett tredimensionellt habitat där det annars
hade varit öppet vatten. Dessa förändringar har
mest positiva effekter på det lokala djurlivet då
det skapas fler och nya substrat. Odling av musslor
ska ske med samma musselarter som redan är
etablerade i området.
Odling av alger kan även det ha en positiv effekt på
den lokala havsmiljön på samma sätt som musslor,
genom sitt upptag av näringsämnen.

Den negativa konsekvensen av utvinning och
lagring av material bedöms som liten till måttlig.

Fiskodlingar kan påverka miljön negativt genom
tillskott av näringsämnen från odlingen, rymningar,
smittspridning och genom att olika kemikalier
används vid odlingen och når den omgivande
miljön. Problemen är störst vid de anläggningar
som odlar i öppna kassar och Jordbruksverket
bedömer att det inte längre finns miljöutrymme
i Östersjön för fiskodling i kassar om inte en ökad
närsaltsbelastning kan kompenseras. Ett alternativ
är att odla fisk i slutna eller semislutna kassar som
minskar risken för rymning och som minskar spill av
foder och fiskfekalier.

Konsekvenser av luft- och sjöfart
Sjöfartens aktiviteter påverkar naturvärden i havet,
till exempel genom buller. Med en ökande sjöfart
blir risken för olyckor större och därmed också faran
för negativa effekter för miljön. Konsekvenserna
av ett oljeutsläpp till havs är många; naturmiljön
med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas
och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också
stora socioekonomiska konsekvenser med effekter
på flera samhällsfunktioner. Till sjöfarten hör även
kringverksamheter som muddring av farleder.
Riksintresse för farleder upptar ett stort område av
planen och sammanfaller med fler områden med
huvudanvändning natur och områden där hänsyn
till naturvärden ska tas. Sammantaget bedöms den
negativa konsekvensen som liten till måttlig.

Planen saknar områden avsatta för vattenbruk.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten till måttlig.

Konsekvenser av utvinning och lagring av
material

Den negativa konsekvensen av luftfarten bedöms
som neutral.

Uttag av sand och grus i vatten kan minska det
naturliga skyddet mot kusterosion och påverka
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Konsekvenser av infrastruktur

förvisso sker under en förhållandevis kort period, då
bottenyta tas i anspråk och då pålning, borrning och
muddring orsakar buller och spridning av sediment.
I samband med detta utförs även kabeldragning
som medför ytterligare ianspråktagande av
botten och grumling. Beroende på vilken slags
fundament som används ser påverkan på botten
olika ut. Valet av fundament görs utifrån de aktuella
bottenförhållanden och vattendjup.

Exploatering genom havsbaserade kablar kan
leda till att den lokala bottenmiljön påverkas
negativt. Anläggandet av kablar och ledningar
innebär ett ianspråktagande av bottenområde med
tillhörande bottenlevande flora och fauna. Dessa
kan skadas lokalt där kabeln anläggs, beroende
på anläggningsmetod. Anläggande av kablar och
ledningar innebär även återkommande påverkan på
bottenmiljön då kablar kan behöva repareras och
bytas ut när livslängden på kablarna passeras.

Ett monopilefundament är ett stålrör som pålas
eller borras ner. Dessa ger upphov till mycket
höga ljud både över och under vattenytan under
anläggningsfasen och djur som kan skadas av detta
är främst fick och marina däggdjur som till exempel
tumlare. Monopiles tar dock inte upp lika mycket
bottenyta som gravitationsfundament.

Anläggandet av kablar kan även leda till temporär
grumling. På längre sikt kan dock anläggandet av
sjökablar leda till positiv miljöpåverkan i de fall
förankring sker med tex betongkonstruktioner där
den så kallade reveffekten kan uppkomma som i sin
tur gynnar den biologiska mångfalden.

Gravitationsfundament gjuts på land och förläggs
på botten, förankrade av sin egen vikt. I vissa fall
krävs nedgrävning/muddring. Tripod-fundament har
tre ben som sammanstrålar till ett och fördelas på en
större yta, även dessa pålas ner. Fackverksfundament
efterliknar tekniken med att förankra oljeplattformar
och förankras i botten genom pålning. Dessa
används främst på större djup.

I känsliga grundområden och vid landföring
kan kablar och ledningar förläggas med styrd
borrning som inte påverkar bottnarnas ytskikt. Alla
elektriska kablar genererar elektromagnetiska fält
och undersökningar visar att dessa kan påverka
marina organismer i olika utsträckning. Detta är
inte gällande för vattenledningar. I planen saknas
utpekade områden för infrastruktur.

I driftsfasen alstras ljud och vibrationer från
vindkraftverken som kan påverka fisk och
däggdjur. Valet av fundament avgör hur mycket
vibrationer som alstras. Även fåglar kan påverkas
av vindkraftverk. Under driftsfasen, som är
den klart längsta, förväntas barriäreffekter och
förändringar i den naturliga miljön. En positiv effekt
av vindkraftsetablering är att verkens fundament
kan fungera som konstgjorda rev och locka till
sig många fiskarter. Till exempel har studier visat
på att förekomsten av småfisk ökar i närheten av
fundament.

Den negativa konsekvensen bedöms om liten.

Konsekvenser av försvarsverksamhet
Försvarsintresset inverkar på naturvårdens
behov av högupplösta djupdata, då dessa är
sekretessbelagda inom militärt skyddsvärda delar
av sjöterritoriet. Försvarsmaktens verksamhet
påverkar även naturmiljön på flera sätt, till exempel
genom detonationer i områden med naturvärden.
Detonationer kan även leda till grumling som kan
påverka stora områden negativt. Framförande av
militära fartyg i grundområden kan skada bottnar
och störa djurlivet både i vattnet och på land.
Försvarsmaktens verksamhet kan även ha delvis
positiv inverkan på miljön i och med att allmänheten
inte ges tillgång till vissa områden som är kopplade
till försvaret. Sammantaget bedöms den negativa
konsekvensen av försvarsverksamheten som måttlig.

Konsekvenser av energiproduktion
Anläggande av vindkraftparker medför påverkan
på omgivande miljö både i anläggningsfasen samt
i driftsfasen. Påverkan från verksamheten ser olika
ut för dessa två faser. Den största påverkan på det
marina livet sker under anläggningsfasen, som

Påverkan på miljön kan även ske från
överföringskablarna. Alla elektriska kablar genererar
elektromagnetiska fält och undersökningar visar
att dessa kan påverka marina organismer i olika
utsträckning.
Flytande vindkraftverk är en teknik som har fått
ökat intresse under de senaste åren. Dessa kan
lämpa sig för anläggning av vindkraftparker
i områden där havsdjupet inte möjliggör en
utbyggnad av havsbaserad vindkraft med fasta
fundament. Tekniken har vissa fördelar i jämförelse
med konventionellt havsbaserade vindkraftverk,
främst vad det avser miljöpåverkan. Sverige har
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goda förutsättningar för att anlägga vindkraftverk
med fasta konstruktioner, vilket gör att flytande
vindkraftverk i nuläget inte är aktuellt.
Ett av målen i havsplanen är att skapa
förutsättningar för utvecklad energiöverföring
och produktion av förnybar energi och en av
strategierna är att endast vindkraft som inte har
negativ betydande miljöpåverkan på bottenmiljön
är lämplig att pröva. Den förnyelsebara elen
innebär dessutom positiva konsekvenser för miljön
avseende bland annat resursförbrukning och ligger
i linje med nationella och regionala miljömål.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen
som liten till måttlig.

Samlad bedömning
Med stöd av ovan bedömningar görs den
samlade bedömningen att påverkan av planens
vattenanvändning innebär en liten till måttlig
negativ konsekvens för naturvärden.
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Miljökvalitetsnormer för
havsmiljön

Beslutade miljökvalitetsnormer för
berörd havsmiljö
Blekinges havsplan berör förvaltningsområdet
Östersjön och där i första hand havsbassängerna
Bornholmshavets och Hanöbuktens utsjövatten samt
Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten
(se figur nästa sida).

Havsmiljödirektivet
Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som
måste skyddas och bevaras. Det är utgångspunkten
för Havsmiljödirektivet. Målet är att alla EU:s
havsområden ska ha nått en god miljöstatus
senast 2020. Havsmiljödirektivet beslutades av EU
2008 och införlivades 2010 i svensk lagstiftning
via havsmiljöförordningen, som följer EU-direktivets
innehåll. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för
det praktiska genomförandet av havsförvaltningen
i Sverige.

Miljökvalitetsnormerna är, med stöd av
havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341), fastställda
i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18). God
miljöstatus i haven ska uppnås redan till år 2020.
Miljökvalitetsnormerna är strukturerade efter de
elva temaområden, kallade deskriptorer, som anges i
Havsmiljödirektivet:

Arbetet med att förbättra havsmiljön bedrivs i
förvaltningsperioder. I bilden nedan visas stegen
i de första två förvaltningsperioderna. I VISS kan
man för Nordsjön och Östersjön se resultatet av
stegen: God miljöstatus, Miljökvalitetsnormer
och Åtgärdsprogram. Arbete med att lägga in
övervakningsprogrammen pågår. I nedre delen
av bilden ges en beskrivning av varje steg i
förvaltningen.

1. Biologisk mångfald
2. Främmande arter
3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
4. Marina näringsvävar
5. Övergödning
6. Havsbottnens integritet
7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor
8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen
9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
10. Marint skräp
11. Undervattensbuller
Deskriptorerna ovan är specificerade med kriterier
och indikatorer i bilaga 2 till föreskrifterna.
Miljöstatusen bedöms för var och en av
deskriptorerna och resultatet blir antingen att god
miljöstatus uppnås för deskriptorn eller att god
miljöstatus inte uppnås. Det finns alltså inte en
femgradig skala såsom för miljökvalitetsnormerna
för ytvatten enligt Vattendirektivet och Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Figur ovan. Arbetet med att förbättra havsmiljön bedrivs i
förvaltningsperioder. Källa: Länsstyrelsen, VISS.
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Havsbassänger och kustvattentyper enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18). Källa: Havsoch vattenmyndigheten.
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Miljöstatus
Den senaste bedömningen av miljöstatus finns presenterad i ”Marin strategi för Nordsjön och Östersjön
2018-2023” (Havs- och vattenmyndigheten 2018). En bedömning har dock inte kunnat utföras för samtliga
deskriptorer eftersom antingen underlag eller fullständiga kriterier saknas.
I nedan tabell följer myndighetens samlade bedömning av miljöstatusen kopplat till respektive deskriptor.

Bedömd miljöstatus

Kommentar

Biologisk mångfald
Främmmande arter
Kommersiellt nyttjade
fiskar och däggdjur

Ej god
Ej god

Marina näringsvävar

Bedömning ej möjlig

De flesta kriteriekomponenter
klarar inte tröskelvärdena. Viss
återhämtning för Östersjöns knubboch gråsäl, samt fiskätande och
betande fåglar.
Fem nya arter under perioden.
Bara 3 av 12 bedömda bestånd i
Östersjön klarar tröskelvärdena.
Ingen tydlig bild av tillståndet i
näringsväven.

Övergödning

Ej god

Havsbottnens integritet

Bedömning ej möjlig

Bestående förändringar
av hydrografiska villkor

Bedömning ej möjlig

Deskriptor

Ej god

Koncentrationer och
effekter av farliga ämnen Ej god
Farliga ämnen i fisk och
andra marina livsmedel
Marint skräp
Undervattensbuller

Ej god
Ej god
Bedömning ej möjlig

Allra sämst i Bornholmsbassängen.
Tillräcklig information om bentiska
livsmiljöer saknas.
Finns inga indikatorer för
hydrologiska
förändringar/störningar.
Kvicksilver, TBT, PBDE klarar ej
tröskelvärden i biota eller
sediment.
Dioxiner överskrider ofta
saluföringsgränsvärde i
sill/lax/öring.
Ingen nedåtgående trend.
Tröskelvärden ej framtagna.

Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av miljöstatus i Östersjön kopplade till de elva deskriptorerna. Sammanfattat av Sweco.
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Planens förenlighet med miljökvalitetsnormerna
I nedan tabell följer mycket kortfattade och övergripande bedömningar av havsplanens konsekvenser med
avseende på förutsättningarna att följa beslutade miljökvalitetsnormer.
Deskriptor

Bedömd konsekvens

Kommentar

Biologisk mångfald

Neutral

naturmiljöer vid de olika intresseområdenas verksamheter.

Främmande arter

ger ökad sjöfart en viss ökning av spridningsrisken.

nymuddringsområden är markerade i planen.

Marina näringsvävar
Övergödning

Neutral

nymuddringsområden är markerade i planen.
Planen medför inga nya utsläpp av gödande ämnen.

Bedömning ej möjlig

Finns inga indikatorer för hydrologiska förändringar/stödningar.

Bestående förändringar

ger ökad sjöfart en viss ökning av oljeutsläpp soch läckage av
med tydliga farleder.
andra marina livsmedel

Neutral

dioxiner.

Bedömning ej möjlig

verksamheterna.
Tröskelvärden ej framtagna.

Marint skräp

Övergripande bedömningar av havsplanens konsekvenser med avseende på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöförordningen.

Samlad bedömning av påverkan på
miljökvalitetsnormerna

Med hänsyn till planens beskrivningar om
ett hållbart nyttjande, utan exempelvis
omfattande nymuddringar i värdefulla områden,
ovarsamma försvarsövningar utan hänsyn till
känslig natur och utan ett utökat storskaligt
fiske så bedöms sammantaget den negativa
konsekvensen för förutsättningarna att följa
miljökvalitetsnormerna som liten. Denna plan
bedöms inte nämnvärt försvåra möjligheterna att
följa miljökvalitetsnormerna.

Planen styr upp vattenanvändningen på ett
strukturerat sätt vilket bedöms som positivt för
förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna.
Samtidigt skapar planen vissa förutsättningar för ny
exploatering i form av vindkraftverk till havs. Planen
pekar också ut områden för intressen såsom sjöfart,
fiske och försvar. Om dessa verksamheter sker
ovarsamt kan det motverka möjligheterna att följa
miljökvalitetsnormerna.
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Samlad bedömning

En oljeskyddsplan har tagits fram i samarbete
mellan Blekinges kustkommuner och
räddningstjänsten. Denna plan innehåller
riktlinjer för hantering av oljeskada till sjöss
med efterföljande påslag på land med vissa
kommunspecifika avsnitt. I planen ingår även
en plan för kontinuerlig utbildning och övning
för att öka kommunernas förmåga att hantera
konsekvenserna av en oljeolycka till havs.

I flera av de i havsplanen utpekade områdena
förekommer olika huvudanvändningar inom
samma område. I många fall kan dessa olika typer
av användningar samexistera i olika utsträckning.
I vissa fall råder dock utrymmeskonkurrens. Vad
området kommer att används till slutligen avgörs
genom avvägning och prövning av tillåtlighet för
dessa verksamheter.

Planering och samverkan av kommunernas behov
avseende muddring och omhändertagande
av muddermassor är lämpligt, speciellt med
hänsyn till omhändertagande av muddermassor.
I samband med planering av muddring ska
provtagning av sediment genomföras för att
utreda rådande föroreningssituation i djupled och
i utbredning. Provtagningen ska också fastställa
muddermassornas karaktär för att dessa ska
kunna omhändertas på lämpligast sätt. I det fall
omhändertagande av muddermassor planeras
genom dumpning till havs, ska omfattande
utredningar först göras för att hitta platser som är
lämpliga för dumpning.
Då dumpning av avfall inom Sveriges sjöterritorium
och ekonomiska zon är förbjudet enligt 15
kap. 27 § miljöbalken, så krävs dispens från
förbudet vilket söks hos respektive länsstyrelse,
Havs- och vattenmyndigheten eller hos Markoch miljödomstolen. Vilken myndighet som
hanterar ärendet är avhängigt på bland annat
dumpningsplatsens lokalisering.

I de fall anläggningar för energiutvinning ges
tillstånd, kommer mer förnybar energi att
produceras i planområdet, vilket innebär positiva
konsekvenser för miljön avseende bland annat
resursförbrukning. Detta ligger i linje med
nationella och regionala miljömål. Fem prioriterade
områden för natur har också tagits fram i planen
vilket innebär att naturvärden är en prioriterad
användning framför andra intressen. Detta innebär
en positiv påverkan på miljön.
Planförslaget innebär framförallt att olika intressen,
konsekvenser och miljöpåverkan beaktas mer
systematiskt i planprocessen och att ett friskt hav
kan erhållas jämte ett hållbart nyttjande av havet
och dess resurser. Avsaknaden av en havsplan
skulle sannolikt innebära fortsatt ökad belastning
från samtliga marina sektorer och medföra en
ökad miljöpåverkan inom planområdet. Genom väl
avvägd lokalisering och beskrivning av respektive
intresseområde begränsar planförslaget risken för
betydande negativa konsekvenser.

Vid uttag av sand och grus ska verksamheten
prövas enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockellagen (KSL) och miljöbalken. En
ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs
för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna
i 2 kap. miljöbalken samt 3–4 kap. miljöbalken om
hushållningsbestämmelserna, följs och ansökan ska
även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivningen ger en utgångspunkt
för det fortsatta planarbete som justeras så att
negativa konsekvenser ytterligare kan undvikas
eller begränsas.

Förslag till åtgärder
För att minska risken för negativ påverkan på
havsbotten i samband med exploatering av
anläggningar för energiproduktion ska lämpliga
områden, samt anläggningsmetoder föreslås och
jämföras genom utredningar av naturmiljön med
avseende på känsliga arter eller biotoper inom
eller i anslutning till det aktuella området. Dessa
utredningar ska omfatta även kabelkorridorer för
landföring av kablar.
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Uppföljning
Enligt miljöbalkens kapitel 6 12 § miljöbalken
ska miljökonsekvensbeskrivningen innefatta en
redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller
programmet medför. Ansvaret för uppföljningen
har den kommun eller myndighet som beslutar om
antagandet av planen eller programmet.
Miljöpåverkan av planen kommer att följas upp
inom ramen för det befintliga miljöarbetet för
respektive kommun. Uppföljningen sker bland
annat genom aktualisering av havsplanen. Syftet
med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar
till måluppfyllelse på det sätt som det är tänkt, att
kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större
än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda
oförutsedda negativa konsekvenser.
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Avstämning mot miljömål
Nedan redovisas sammantagen bedömning av om planförslaget bidrar till att uppnå de miljömål som är
relevanta för planen.

Miljömål

Måluppfyllelse
planförslag

Motivering

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Planförslaget medverkar positivt till att förstärka människans
plats i havsområdet samtidigt som det anpassar nyttjandet
på ett hänsynsfullt sätt, vilket på sikt bör kunna påverka detta
mål i rätt riktning.

Begränsad
klimatpåverkan

Friluftsliv, turism, skärgårdstrafik, vattenbruk och sjöfart
bidrar alla till klimatpåverkan. Planen pekar mot ett ökat
nyttjande, vilket kan komma att öka påverkan. Stora
förhoppningar ställs till förbättringar som till exempel fler
elfordon till sjöss. Detta är dock inget som planförslaget
i sig kan påverka. Planförslaget ökar dock möjlighet till
ökad produktion av förnybar el, vilket bidrar till en lägre
klimatpåverkan. Planen påverkar således målet i båda
riktningarna.

Giftfri miljö

Planförslaget bedöms sammantaget påverka detta mål i
positiv riktning, till exempel på grund av att mål har satts upp
om att sjöfarten ska öka samtidigt som planeringen ska bidra
till sjösäkerhet för att minska risken för olyckor, utsläpp och
andra störningar.

Ingen övergödning

Övergödningen är fortsatt ett problem nära kusten.
Problemet är för stort för att hanteras lokalt och källorna
finns delvis utanför planområdet. Planförslaget bedöms inte
påverka detta mål i varken negativ eller positiv riktning.

Ett rikt växt- och
djurliv

Havsplanen pekar ut de områden där skydd av naturmiljön
prioriteras som den främsta användningen. Kommunerna har
gjort bedömningen att inom de i planen utpekade områdena
ska inga nya aktiviteter eller anläggningar prövas. Planen
bidrar därför till att naturmiljön skyddas.

Tabellen redovisar planförslagets avstämning mot miljömål.

Förklaring
Förslaget bedöms bidra till att uppnå miljömålet
Förslaget bedöms varken bidra eller motverka miljömålet

Förslaget bedöms motverka miljömålet

Konsekvenser
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Underlag
Källor

Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen, Havs- och
vattenmyndigheten.

Kommunala planer
Vindkraftsplan, Ronneby kommun, antagen 2012.

Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen, Havs- och
vattenmyndigheten.

Vindkraftstrategi, Karlskrona kommun, antagen
2010.

Försvarsmakten, Redovisning av riksintressen och
områden av betydelse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap § 9 Miljöbalken i Blekinge län (mars
2015).

Vindbruksplan, Karlshamns kommun, antagen
2015.
Översiktsplan Karlskrona kommun, antagen av KF
2010.

Försvarsmakten – Högkvarteret. Redovisning av
sektorsunderlag för havsplanering, (2013-06-25).

Översiktsplan Karlshamns kommun, antagen av KF
2015.

Havsplanering – Nuläge 2014, Statlig planering i
territorialhav och ekonomisk zon, rapport 2015:2

Översiktsplan Ronneby kommun, antagen av KF
2006.

Havsplan – Östersjön, Första utkastet 2016-12-01,
Havs och vattenmyndigheten, 2016.

Översiktsplan Sölvesborgs kommun, antagen av KF
2010, rev 2016.

Rapporter och utredningar

Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och
nordöstra Skånes kust. Länsstyrelsen i Blekinge läns
rapport nr 2014:3. Länsstyrelsen i Blekinge län 2014.

Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges
regionala handlingsplan, Länsstyrelsens rapport
2014:12.

Metod för vattenförsörjning i områden med
vattenbrist - en handbok. SP Rapport 2014:54.

Energi. Rapport från havsplaneringens tematiska
arbete från oktober 2015 till mars 2016. Havs- och
vattenmyndigheten, 2016.

Muddring och hantering av muddermassor.
Vägledning om tillämpningen av 11 och 15 kapitlet
miljöbalken. Naturvårdsverket 2010.

Bevarandeplan för Tärnö-Harö-Brorsö Natura
2000-område. Länsstyrelsen i Blekinge län 2017.

Makroalger – på vägen mot ett biobaserat samhälle.
SEAFARM 2013.

Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen 2013-2016, Länsstyrelsens
rapport 2013:6.

Marin fiskodling på den svenska västkusten Tekniska lösningar. Vattenbrukscentrum Väst,
Göteborgs universitet 2015.

Faktablad Marinarkeologi i Blekinge, Länsstyrelsen i
Blekinge, 2016.

Marin modellering i Blekinge län och Hanöbukten.
Länsstyrelsen Blekinge län, rapport 2015:6.

Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier,
Klimatologin Nr 30 2015, SMHI.

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27.
Havs- och vattenmyndigheten 2018.

Färdplan havsplanering, rapport 2016:21. Havs- och
vattenmyndigheten, 2016.
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Riksintresse hamn och sjöfart enligt trafikverkets
beslut 2011-11-23, Länsstyrelsen i Blekinge län .

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan
Östersjön. Samrådshandling 2018-04-10. Havs- och
vattenmyndigheten 2018.

Svenskt yrkesfiske 2020- hållbart fiske och
nyttig mat, Jordbruksverket samt Havs och
vattenmyndigheten, 2016-04-25.

Miljömässig optimering av fundament för
havsbaserad vindkraft. Naturvårdsverket, Rapport
5828, 2008.

Vattenbruk 2015. Statistiska meddelanden, JP 60
SM 1601, SCB 2016.

Nationell plan för transportsystemet 2010-20-21,
Trafikverket.

Vattenbruksplan för Västra Götaland. Marina
områden. Länsstyrelsen iVästra Götaland .

Oljeskyddsplan för blekingekusten, Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun.
Områden av riksintresse för yrkesfisket,
Fiskeriverket, Finfo 2006:1.

Vårt framtida hav – en rapport om framtida
möjligheter och utmaningar i svensk havsplanering.
WSP.

Plattform för arbetet med grön infrastruktur i
Blekinge län, länsstyrelsen, remissversion 2018.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalysnaturolyckor, Länsstyrelsens rapport 2012:7.

Presentation om Blekinges fiskerinäring för
Simrishamns kommun. Länsstyrelsen i Blekinge län
2017.

Webbplatser

Pressmeddelande. Odlingsanläggning för ostron
testas i Gullmarsfjorden. IVL Svenska Miljöinstitutet
2019.

www.havochvatten.se/havsplanering

Rapport från havsplaneringens tematiska arbete
FISKE, Havs- och vattenmyndigheten, 2016-05-10.

skyddadnatur.naturvardsverket.se

www.havet.nu

www.lansstyrelsen.se/blekinge

Rapport från havsplaneringens tematiska
arbete FÖRSVAR OCH SÄKERHET, Havs- och
vattenmyndigheten, 2016-05-10.

www.boverket.se

Rapport från havsplaneringens tematiska arbete
SJÖFART, Havs- och vattenmyndigheten, 2016-0510.

www.smhi.se

Rapport från havsplaneringens tematiska arbete
NATURVÅRD, Havs- och vattenmyndigheten, 201606-12.

www.karlshamn.se

Rapport från havsplaneringens tematiska arbete
ENERGI, Havs- och vattenmyndigheten, 2016-05-10.

www.karlskrona.se

www.sgu.se

www.solvesborg.se

www.ronneby.se

www.svensktvattenbruk.se

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning?,
Länsstyrelsen, 2019:4.

www.jordbruksverket.se

Riksintresse för kommunikationer, Ronneby
flygplats, Trafikverket, Rapport TRV 2016/450, 201704-03.

www.globalamalen.se
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www.miljomal.se
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www.salarochfiske.se
www.wwf.se
www.naturvardsverket.se
www.miljoportalen.se
www.ki.se
http://www.taggenvindpark.se
http://new.abb.com
http://blekingeoffshore.se/
https://corporate.vattenfall.se
https://balticeye.org/
http://samforvaltningnorrabohuslan.se/

GIS-data
Länsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Trafikverket
Riksantikvarieämbetet
SGU
Lantmäteriet
Fiskeriverket
AquaBiota
HELCOM
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Har du synpunkter på havsplanen?

En sammanfattning av

Vi mottar dina synpunkter skriftligen, senast 2019-09-01. Det går bra att mejla eller skicka in dina
synpunkter som ett brev på posten. Se adresser nedan. Samrådet genomförs under perioden 2019-05-13
till 2019-09-01.

HAVSPLAN

Vill du veta mer? Kolla in våra utställningsplatser:

FÖR BLEKINGES KUSTKOMMUNER

Sölvesborg: Stadshuset (Repslagaregatan 1), kommunens bibliotek och utlåningsstationer samt
www.solvesborg.se

Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun
Ronneby kommun - Karlskrona kommun

Karlshamn: Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset (Rådhusgatan 10), kommunens bibliotek samt
www.karlshamn.se

Utställningsversion 2019-03-29

Ronneby: Stadshusets foajé, Miljö- och byggnadsförvaltningen (Karlshamnsvägen 4), kommunens
bibliotek och utlåningsstationer samt www.ronneby.se
Karlskrona: Kommunhuset (Östra Hamngatan 7B), Stadsbiblioteket i Karlskrona samt www.karlskrona.se
För biblioteken gäller ordinarie öppettider.

Skicka din synpunkter till:
Sölvesborgs kommun
Stadsarkitektavdelningen
294 80 Sölvesborg

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Ronneby kommun
372 80 Ronneby

stadshuset@ronneby.se

Karlshamns kommun

Karlskrona kommun

byggnadsnamnden@karlshamn.se

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Har du frågor? Kontakta kommunens handläggare:
Sölvesborgs kommun: Dan Janérus, 0456-81 63 61, dan.janerus@solvesborg.se
Karlshamns kommun: Jeanette Conradsson, 0454-816 57, jeanette.conradsson@karlshamn.se
Ronneby kommun: Kristina Eklund, 0457-61 82 24, kristina.eklund@ronneby.se
Karlskrona kommun: Hanna Olsson, 0455-30 31 18, hanna.olsson3@karlskrona.se och Christina Johansson,
0455-30 35 96, christina.johansson2@karlskrona.se
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Sammanfattning av
Blekinges havsplan

(12) Efn - Taggen öst

Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn
ska i övrigt tas till försvarsmaktens och sjöfartens
intressen.

Det här är en sammanfattning av den
kommungemensamt framtagna havsplanen
över Karlskrona, Ronneby, Karlshamns och
Sölvesborgs kommuners havsområde.

Området har avgränsats utifrån utpekat
områdesavgränsning för tillståndsgivet
vindkraftsprojekt.

Havsplanen utgör förslag till ändring av
respektive kommuns översiktsplan och består
av en planbeskrivning och en plankarta med
tillhörande teckenförklaring (se illustration
till höger). Den kompletta havsplanen finns
tillgänglig på respektive kommuns hemsida samt
på de utställningsplatser som anordnas under
samrådstiden.

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för
energiutvinning genom gemensamt acceptabla
lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en
eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig
Miljötillstånd för vindkraftsanläggning finns i
området och gäller till år 2022.

Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse
i miljöbalken om statlig havsplanering, som
innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner;
en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för
Västerhavet.
Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) och arbetet sker i
samverkan med berörda nationella myndigheter och
landets kustlänsstyrelser. De statliga havsplanerna
finns ute för granskning under tiden 14 mars till den
14 juni 2019.

Tidplan

Statlig havsplanering pågår parallellt

Överlappande planeringsansvar
Kommun och stat har ett överlappande
planeringsansvar i stora delar av territorialhavet.
De nationella havsplanerna kommer genom detta
få stor inverkan på kommunernas planläggning av
havet. Med en egen och aktiv havsplanering strävar
vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga
havsplaneringen.

Samråd
Våren 2018

Utställning
Sommar 2019

I området finns riksintresseanspråk för sjöfart
– farleder in mot Sölvesborg och Karlshamn.
Intresset hanteras i enlighet med tillståndsgivet
vindkraftsprojekt.

Antagande
Höst 2019

Utställning och utställningstid

(13) FEn - Hanöbanken

Huvudanvändning försvar och
energiproduktion: I området finns
utrymmeskonkurrens mellan energiutvinning,
försvar, yrkesfiske och sjöfart. Området
genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol Link,
en kraftledning för likström. Sjökabeln och
möjligheten till tillsyn och underhåll av denna är ett
viktigt intresse.

Utställning av den kommungemensamma
havsplanen genomförs under perioden 2019-0513 till 2019-09-01. På omslagets baksida finns mer
information om hur du kan påverka havsplanens
innehåll och ställningstaganden. Planen beräknas
kunna antas hösten 2019.

Området har avgränsats utifrån utpekat
riksintresseområde för energiproduktion.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan framförallt försvar och
anläggning för energiutvinning genom gemensamt
acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas
behov av havsområdet. Dock är det staten som vid
en eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig.

Havsplanens syfte
Syftet med havsplanen är att ange kommunernas
viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet
och öka förutsägbarheten för den som bedriver någon
form av verksamhet till havs.
Havsplanen ska:

• Samspela med den statliga planeringen
• Identifiera förenliga och oförenliga intressen och
anspråk
• Ge rumsliga förutsättningar för nyttjande och
bevarande
2

Blå färg mark
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(14) Efn - Trolleboda
Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn ska i
övrigt tas till sjöfart och försvarsmaktens intressen
och användningar anpassas eller begränsas för
minimerad negativ påverkan.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar. Utgångspunkten är att så långt möjligt
pröva förutsättningarna för samexistens mellan
försvar och anläggning för energiutvinning
genom gemensamt acceptabla lösningar för att
tillgodose intressenas behov av havsområdet.
Dock är det staten som vid en eventuell prövning
av produktionsanläggning för energi, avgör om
samexistens är möjlig. I området har det tidigare
funnits miljötillstånd för vindkraftsanläggning.
Tillståndet har löpt ut 2016.
I området finns riksintresseanspråk för sjöfart –
farleden genom Kalmarsund. Vid en utbyggnad
av anläggning för energiutvinning i området kan
farleden komma att påverkas. Frågan hanteras i
samband med miljötillståndsprocessen.

(15) fn - Kalmarsund

Generell användning: Inom området finns
sjöfarten som prioriterad användning genom
utpekande som riksintresse.

(16) fn - Sydöstra utsjöområdet

Generell användning: Inom området finns
sjöfarten och yrkesfisket som prioriterade
användningar genom utpekande som riksintressen.
Lagring av material, såsom rena muddermassor
kan komma att prövas inom området med
beaktande av övriga intresseanspråk. Det råder
generellt dumpningsförbud i havet. För underhåll
av hamnar, farleder mm finns ett behov av att
hantera muddermassor. Dispens från förbudet
förutsätter att muddermassorna inte är förorenade.
Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar.
I området finns utpekat riksintresseanspråk för
yrkesfisket. Området ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens
bedrivande. Fiske får bedrivas i den utsträckning
annan reglering inte begränsar detta.

I området finns riksintresseanspråk för sjöfart –
farled in mot Åhus. Vid en utbyggnad av anläggning
för energiutvinning i området kan farleden komma
att påverkas. Frågan hanteras i samband med
miljötillståndsprocess.
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(7) F - Hanöbukten

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farled in mot
Karlshamns hamnar, värnas.
Området har avgränsats utifrån gränser i den
statliga havsplanen över området.
Inom området finns riksintresseanspråk
för försvaret; sjöövningsområde samt
påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.

(8) Fn - Södra utsjöområdet

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farleder in mot
Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona, värnas.
Området genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol
Link, en kraftledning för likström. Sjökabeln och
möjligheten till tillsyn och underhåll av denna är ett
viktigt intresse.
Området har avgränsats utifrån angränsande
områdens avgränsningar.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde, väderradar, område med särskilt
behov av hinderfrihet – lågflygningsområde,
påverkansområde för buller eller annan risk samt
stoppområde för höga objekt. Fasta installationer
högre än 20 meter över havet tillåts inte inom
stoppområdet. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.
Lagring av material, såsom rena muddermassor
kan komma att prövas inom området med
beaktande av övriga intresseanspråk. Det råder
generellt dumpningsförbud i havet. För underhåll
av hamnar, farleder mm finns ett behov av att
hantera muddermassor. Dispens från förbudet
förutsätter att muddermassorna inte är förorenade.
Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens.

Havsplanens avgränsning

Klippbanken, söder om Utklippan, där SGU har
pekat ut ett område som kan vara möjligt för
utvinning av sand och grus.

Geografiskt omfattar planområdet Sölvesborgs,
Karlshamns, Ronnebys och Karlskrona kommuners
utsjövatten. Med detta menas vattenområden som
sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och
med territorialhavet (se karta intill).

Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.

Innehållsmässigt avgränsas planen till
de intresseområden som också de statliga
havsplanerna över Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet behandlar. Havsplanen redovisar
förutsättningar och ställningstaganden för följande
intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring,
yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av
material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi
och natur.

(10) Fn - Östra utsjöområdet

Huvudanvändning försvar: Inom området har
försvarsmaktens intressen prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farled upp mot
Kalmarsund värnas.
Området har avgränsats av övriga områdens
avgränsningar.
Området berörs av riksintresseanspråk för
försvaret; sjöövningsområde, väderradar samt
påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.

Havsplanen om
fattar Blekinge
kustkommuner
utsjövatten avgr
s
änsat med svar
t linje på kartan
.

Underlag till planarbetet
I planbeskrivningen redovisas de planeringsunderlag som legat till grund för planarbetet och
de ställningstaganden som havsplanen presenterar.
Underlagen omfattar olika planeringsnivåer och
olika intressen och deras anspråk.

(11) Efn - Taggen

Huvudanvändning energiproduktion: Inom
området har energiintresset prioritet. Hänsyn
ska i övrigt tas till försvarsmaktens och sjöfartens
intressen.

I havsplanen redovisas under rubriken Övergripande
planeringsförutsättningar underlag som exempelvis
beskriver aktuella miljöproblem att hantera eller
förväntade konsekvenser av klimatförändringen
och hur dessa på sikt kan förväntas påverka
havsområdet utanför Blekinge.

Området har avgränsats utifrån utpekat
riksintresseområde för energiproduktion.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
påverkansområde för buller eller annan risk
samt område med särskilt behov av hinderfrihet;
övnings- och skjutfält. Utgångspunkten är att
så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för
energiutvinning genom gemensamt acceptabla
lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en
eventuell prövning av produktionsanläggning
för energi, avgör om samexistens är möjlig.
Miljötillstånd för vindkraftsanläggning finns i
området och gäller till år 2022.

N6
NY1

N3

N7
N8

N1

Under rubriken Tematiska planeringsförutsättningar
redovisas samlat olika underlag med koppling till
ett visst intresse, såsom försvar, natur eller sjöfart.
Till de flesta planeringsunderlag finns information
kopplad till geografiskt avgränsade ytor. Dessa
underlag fungerar vägledande vid prövning av
verksamheter eller åtgärder inom olika delar av
havsområdet.

N4 N5

N2

N9

2500 m

Datum: 19.03.2019

Skala: 1:250000
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272

2711
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261 262
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(9) FU - Klippbanken

208

271

251
25

Huvudanvändning försvar och utvinning av
material: Inom området har försvarsmaktens
intressen och utvinning av material prioritet.
Utvinning av material för strandfodring kan komma
att prövas inom området med beaktande av
övriga intresseanspråk. Utvinning bedöms kunna
samexistera med andra användningar i området
som yrkesfiske, sjöfart och försvar.
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Datum: 13.03.2019

Sk
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Datum: 20.03.2019
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2500 m

Skala: 1:250000

Området har avgränsats till område vid
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2500 m

Datum: 05.04.2019

Skala: 1:250000

3

Havsplanens mandat

Områdesvisa ställningstaganden
Havsplanen redovisar ställningstaganden kopplade
till specifika delområden på plankartan. Utdrag
ur havsplanens områdesvisa ställningstaganden
redovisas nedan. Annan användning än angiven
användning inom respektive område, kan
efter prövning bedömas möjlig. Vid prövning
av verksamheter i området ska hänsyn tas till
förekommande naturvärden.

Havsplanen bestämmer inte allt...
Parallellt med den kommungemensamma havsplanens finns annan styrning av användningen av
havsområdet. Nedan illustreras havsplanens mandat i förhållande till reglering och styrning av verksamheter
i havsområdet via lagstiftning, föreskrifter, nationella mål med mera.

Väga

anspråk mot
varandra

Lyfta fram

Lyfta fram

viljeinriktning

område för

Tolka

riksintressen
och mål

utvinning av
material och ge

yrkesfisket
Lyfta fram
skyddade områden och begränsa påverkan från
andra anspråk

Natur

Peka ut riksintresse för naturvård
Beslut och föreskrifter för skyddad natur
Miljökvalitetsnor-

av material till

Blekinge
havsplans
mandat

havs

som prioriterat
anspråk och
ge ramar för
vattenbruk inom
havsområdet

Vattenbruk
och
yrkesfiske

Peka ut riksintresse för yrkesfiske
Fiskerilagstiftning

Lagring och
utvinning av
material

Peka ut
riksintresse för
värdefulla ämnen
och material

Föreskrifter

Underlätta

(1) Nf - Södra Sölvesborgskusten

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet. I området ska
även riksintresseanspråk för sjöfart – farleden in mot
Sölvesborgs hamn, värnas. Militära farleder behöver
kunna märkas ut.

Lyfta fram
sjöfarten som

Lyfta fram

prioriterat

energi-

anspråk

produktion som
ett prioriterat
intresse

ning kring utvin-

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård och
naturreservat samt områden med pågående process
för att bilda nytt marint naturreservat.

Försvar

ning och lagring

(2) Nf – Pukaviksbukten

av material

Sjöfart

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet. I området
ska även riksintresseanspråk för sjöfart – farled in
mot Stillerydshamnen samt ankringsplats värnas.
Militära farleder behöver kunna märkas ut. Området
genomkorsas av sjökabeln Swe-Pol Link, en
kraftledning för likström. Sjökabeln och möjligheten
till tillsyn och underhåll av denna är ett viktigt
intresse.

Peka ut
riksintresse för

Tillståndspröv-

totalförsvaret

ning för vatten-

(prioriteras högst

bruk

Peka ut riksintresse för sjöfart

av riksintressena)

Energi

Sjölagstiftning

Riksintressen

Utpekad huvudanvändning energi, kan medföra
en påtaglig omgivningspåverkan utanför
kommungränsen. Mellankommunal dialog behöver
initieras i samband med eventuell tillståndsprocess.

tillståndsprövning

Tillståndspröv-

mer och mål

Mål

Föreslå

användning av
vattenområden

ramar för lagring
Lyfta fram

Inom alla områden ska sjöfartens intressen skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sjöfartens anläggningar. Inom
alla områden ska också yrkesfisket så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande.

Styrning
utanför
havsplanens
mandat

Tillståndsprövning inom
försvarets

Tillståndspröv-

övningsområden

ning kring

Peka ut riks-

muddring med

intresse för ener-

mera

giproduktion

Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård, Natura
2000 och Fredningsområde för fisk. Området har
även pekats ut som värdetrakt i marin miljö.

Tillståndspröv-

I delar av området finns riksintresseanspråk för
försvaret; område med särskilt behov av hinderfrihet
- lågflygningsområde samt stoppområde för höga
objekt. Fasta installationer högre än 20 meter över
havet tillåts inte inom stoppområdet. Verksamheter
i området får ej påtagligt motverka försvarets
intressen.

ning kring

Överenskommelser

Lagstiftning

anläggningar för
marin energi

(Illustrationen är baserad på en bild framtagen för
Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän).
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(3) Nf - Väst Tärnö

Huvudanvändning natur: Inom området har
bevarande av naturvärden prioritet.
Området har avgränsats utifrån områden
med områdesskydd; Natura 2000-område och
naturreservat.
Området berörs av riksintresseanspråk för försvaret;
väderradar samt stoppområde för höga objekt. Fasta
installationer högre än 20 meter över havet tillåts
inte inom stoppområdet. Verksamheter i området får
ej påtagligt motverka försvarets intressen.

(4) FN - Öst Tärnö

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet.
Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; Natura 2000 och naturreservat.

(5) FN – Gåsafeten

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet. Militära farleder
behöver kunna märkas ut.
Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård,
naturreservat samt planerat nytt naturreservat.
Inom delar av området finns riksintresseanspråk
för försvaret; sjöövningsområde, väderradar samt
stoppområde för höga objekt. Fasta installationer
högre än 20 meter över havet tillåts inte inom
stoppområdet. Verksamheter i området får ej
påtagligt motverka försvarets intressen.

(6) FN - Utklippan-Östkusten

Huvudanvändning försvar och natur: Inom
området har bevarande av naturvärden och
försvarsmaktens intressen prioritet. Militära farleder
behöver kunna märkas ut.
Området har avgränsats utifrån områden med
områdesskydd; riksintresse för naturvård, Natura
2000 samt naturreservat. Området är i delar även
utpekat som Marine Protected Area, HELCOM MPA särskilt värdefulla kustområden och marina miljöer.
Inom området finns riksintresseanspråk för försvaret;
sjöövningsområde, väderradar, område med
särskilt behov av hinderfrihet - lågflygningsområde
samt påverkansområde för buller eller annan risk.
Verksamheter i området får ej påtagligt motverka
försvarets intressen.
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Det här vill vi!
Övergripande ställningstaganden
I havsplanen redovisas övergripande
ställningstaganden som ger vägledning kring
hur olika anspråk behöver behandlas generellt.
Ställningstagandena ska samläsas med de
områdesvisa ställningstaganden och de tematiska
ställningstaganden som också finns i havsplanen.
Naturvärden i planområdet är i stor utsträckning
skyddade genom olika former av områdesskydd
enligt miljöbalken. Det finns dock även områden
utan specifika områdesskydd. Naturvärden, oavsett
om dessa är skyddade genom områdesskydd eller
ej, behöver beaktas vid alla tillståndsprocesser
kopplade till verksamheter som berör havsområdet.
Försvaret har intresseanspråk utpekade
inom i princip hela planområdet. Mark- och
vattenområden som har betydelse för totalförsvaret
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna.
Sjöfarten är ett prioriterat intresse som finns
utpekat genom riksintresse inom stora delar av
havsområdet. Områden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för kommunikationer skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Luftfarten i planområdet är både kommersiell
och militär. Intresset är prioriterat. Områden
som är särskilt lämpliga för anläggningar för
kommunikationer skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Mark- och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.
Energiproduktion är ett viktigt nationellt anspråk
havsplanen försöker beakta. Anspråket står dock
i konflikt med bland annat försvarsmaktens
intressen. Det är staten som vid en eventuell
prövning av produktionsanläggning för energi, som
avgör om samexistens är möjlig.
Fast infrastruktur är ett anspråk som det inte
går att förutsäga exakt inom vilka områden
som anspråket kan uppstå i en framtid. Befintlig
infrastruktur (sjökabel och ledningar) är prioriterad

8

Intressekonflikter i havsområdet
visar vägen till havsplanens
ställningstaganden

”genom konkurrenskraftiga, innovativa och
hållbara maritima näringar ska havsplanen bidra
till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning
och en attraktiv miljö”

Anspråk och intressen i havsområdet
Inom havsområdet finns intressen med
anspråk som delvis sammanfaller eller står i
konflikt med varandra. Potentiella intresse- och
anspråkskonflikter följs i havsplanen upp med
ställningstaganden för respektive intresseområde.
Ställningstagandena har i sin tur lett fram till det
planförslag som redovisas på sida 4 till 7 nedan.

användning i sina respektive lägen. Områden som
är särskilt lämpliga för energidistribution skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.
Yrkesfisket har anspråk inom hela havsområdet,
även i områden där det inte finns utpekade
riksintresseområden för yrkesfisket. Områden som
har betydelse för yrkesfiske skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande.

Här följer först en summering av identifierade
konflikter och möjliga synergier i havsområdet:
Kulturmiljö

Värnandet av marina kulturvärden kan stå i konflikt
med anspråk som exploatering, resursutvinning och
andra bottenpåverkande aktiviteter. När det gäller
naturmiljöer finns ofta en positiv synergieffekt då
exempelvis vrak kan skapa en skyddad biotop där
många marina arter kan etablera sig.

Vattenbruk är ett anspråk som det inte går
att förutsäga exakt inom vilka områden som
anspråket kan uppstå i en framtid. Områden som
har betydelse för vattenbruk skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringarnas bedrivande.

Utvinning och lagring av material

Utvinning- och lagring av material berör i huvudsak
havsbotten och kan där komma i konflikt med
andra bottenrelaterade anspråk som skyddandet av
natur- och kulturmiljöer, infrastruktur och försvar.
Luft- och sjöfart

Transportsektorn kan genom sin närvaro i
havsområdet störa både människor och djur med
buller och utsläpp. Det kan även finnas konflikter
rörande fasta installationer på botten kopplat till
nödankring och i ytan kopplat till navigering och
utrymme.
Infrastruktur

Infrastruktur i form av sjökabel och ledningar på
havsbottnen riskerar att komma i konflikt med
andra bottenrelaterade anspråk som skyddandet av
natur- och kulturmiljöer, yrkesfiske, utvinning och
lagring av material och försvar föranleder.

Friluftsliv och besöksnäring

Friluftsliv och besöksnäring är relativt begränsad i
sin konflikt med övriga intressen men framförallt
bullrande och i havsområdet visuellt närvarande
anspråk står i konflikt med intresset. Yrkesfisket och
fritidsfisket har liknande anspråk vad gäller fångst.

Kulturvärden förekommer på havsbotten inom
i princip hela havsområdet. Fornlämningar är
skyddade oavsett om de är kända eller inte. Markoch vattenområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras kulturvärden skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada kulturmiljön.

Yrkesfiske

Yrkesfisket rör sig över stora havsområden och
kan samexistera med de flesta övriga anspråk i
havsområdet. Intresset står framförallt i konflikt
med natur- och kulturvärden genom dess påverkan
på bottnar vid bottentrålning samt risk för påverkan
på biodiversiteten genom överfiske och bifångster.

Friluftsliv förekommer som riksintressen i
planområdets inre delar, innanför gräns markerade
som kustzon på plankartan. Områden som har
betydelse från allmän synpunkt, med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada intresset.

Vattenbruk

Lagring av material kan komma att prövas inom
delar av planområdet. För underhåll av hamnar
och farleder finns ett behov hos Blekingekustens
hamnar av att hantera muddermassor. Havsplanen
har dock inte mandat att peka ut områden avsedda
för detta ändamål men visar på områden där en
prövning av dumpning av rena muddermassor
skulle kunna vara aktuell.

Vattenbruk är ofta av en ytkrävande karaktär
och kommer i konflikt med andra intressen som
också har ytanspråk. Miljömässigt kan vattenbruk
innebära såväl positiva som negativa konsekvenser
beroende på anläggningens utformning, placering
och aktuell art som odlas.

Ekosystemtjänster är en prioriterad men i olika
grad närvarande aspekt inom planområdets alla
olika delområden. Användning av ekosystemen
behöver ske så att deras långsiktiga fortlevnad
avseende struktur, dynamik och funktion inte
äventyras. Påverkan på ekosystemtjänster ska
behandlas vid alla tillståndsprocesser kopplade till
åtgärder inom havsområdet.

Planförslagets intention är att begränsa
konflikter och skapa förutsättningar för
ett samnyttjande av havet. I havsplanen
redovisas konsekvenserna av planens
avvägningar och ställningstaganden i ett
eget kapitel.

Konsekvenser
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Försvar

Försvarets verksamheter kan i viss utsträckning
komma i konflikt med flertalet andra anspråk
på havet. Möjlighet till samexistens med andra
intressen bedöms dock som stor.
Energi

Anläggningar för energiutvinning kan vara både
ytkrävande och innebära att höga objekt uppförs.
Konflikt uppstår även genom lokalisering till
bottnar där kanske miljö- och kulturvärden riskerar
att påverkas. Vindkraftverk syns på långt håll och
kan påverka landskapsbilden.
Natur

Värnandet av natur kan komma i konflikt
med exploatering, resursutvinning och andra
bottenstörande aktiviteter. Värnandet av natur
kan även medföra positiva synergieffekter för
besöksnäring och friluftsliv, fiske och kulturmiljö.

5

En havsplan för framtiden!
Havsplanen värnar våra hamnars behov av transportkorridorer samtidigt som vi
ger skydd åt havsområdets naturvärden och försvarets intresseområden. Planen
beaktar förutsättningar för fiske, friluftsliv och energiutvinning och ger skydd
åt kända och okända kulturvärden som finns dolda under havsytan. Havet är en
tillgång som vi kustkommuner har ett gemensamt ansvar för och med denna
havsplan skapas utrymme för en hållbar utveckling!

I kustzonen finns rika kulturmiljöer
och områden som är viktiga för
friluftslivet. Andra användningar
ska visa hänsyn till dessa värden.

TECKENFÖRKLARING
NATUR

Områden avgränsade av riksintresse för naturvården,
Natura 2000-områden samt naturreservat.

Efn

FÖRSVAR

Områden avgränsade av riksintresse för totalförsvarets
militära del, inkluderande öppna riksintressen, öppna
områden av betydelse och påverkansområden.

(14)

YRKESFISKE

Områden avgränsade av riksintresse för yrkesfisket samt
fångstområden med 75 % landningsvärde.

Karlshamns
kommun

ENERGI

Områden av riksintresse för energiproduktion.

Nf

SJÖFART

Områden av riksintresse för sjöfart - farled.

(3)

SANDTÄKT

Ronneby
kommun

fn

Karlskrona
kommun

(15)

I havsområdet finns områden
med skyddade naturvärden som
konkurrerande intressen
måste beakta.

FN
(4)

Område för potentiell sandtäkt (SGU).

KUSTZONEN

Område innanför linjen (närmast land) utgör
hänsynsområde för kustvärden. Inom området finns
områden av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och
högexploaterad kust.

Nf

Utredningsområde inom vilket möjligheten till undantag
från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljöbalken kan
komma att prövas för rena muddermassor.
(1) - (16)

OMRÅDESINDELNING

Områden avgränsade med heldragen svart
linje beskrivs på efterföljande sidor.

FN

(2)

UTREDNINGSOMRÅDE

6

(6)

(8)

FEn

Läs mer! För områden med en
sifferbeteckning på kartan finns en
beskrivande text på nästa uppslag!

I havsområdet finns stora
områden där försvarets,
sjöfartens och yrkesfiskets
intressen finns representerade.
Datum: 05.04.2019
Dessa intressen och deras
anspråk ska alltid beaktas.

FN

Fn

(1)

(11)

(10)

Sölvesborgs
kommun

Nf

Efn

Fn

(5)

(13)

Efn
(12)

fn

F

(7)

(16)

Om det går att hitta fram till en lösning för
samexistens mellan försvarsintresset och vindkraft,
lämnar havsplanen en dörr öppen för miljövänlig
energiproduktion till havs!
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FU
(9)

Havsplanen pekar ut ett
potentiellt område för
utvinning av material - grus
och sand för strandfodring.

2500

Skala: 1:
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Vad är en samrådsredogörelse?
När en kommun upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda
med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner.
Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening. Förslag
till Havsplan för Blekinges kustkommuner utgör en ändring av respektive
kommuns översiktsplan. Havsplanen var ute på samråd under perioden 201802-21 till och med 2018-05-04.
Alla synpunkter som kommit in under samrådsskedet redovisas i denna
samrådsredogörelse. Här redovisas även i vilken utsträckning synpunkterna
har kunnat tillgodoses. Av samrådsredogörelsen framgår också vilka
synpunkter som inte har kunnat beaktas i det nu reviderade planförslaget och
skälen till detta.
I samrådsredogörelsens kommentarer redovisas kommunernas
ställningstaganden till inkomna synpunkter, huruvida de tillgodoses eller inte
samt en motivering. I avsnittet Planförslaget efter samrådet redovisas vilka
förändringar av planförslaget som tillkommit efter samrådsskedet.
Samrådsredogörelsen ligger till grund för och motiverar planförslaget och
ställs därför ut tillsammans med det reviderade planförslaget.
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Sammanfattning av samrådet
Samrådet pågick under perioden 21 februari till och med den 4 maj 2018.
Den 6 mars 2018 hölls ett samrådsmöte - se bilaga 1 för redovisning av
mötesdiskussionen.
Under samrådet har totalt 27 skriftliga yttranden inkommit till de fyra
kommunerna. Samtliga yttranden med synpunkter redovisas sammanfattat
från sida 11 och framåt.
Inkomna synpunkter har framförallt rört hanteringen av intressekonflikter
mellan naturskydd och energiproduktion till havs kontra Försvarsmaktens och
sjöfartens intressen. Även havsplanens möjliga påverkan på fiskets har lyfts.
I samrådet har vikten av mellankommunal dialog, men även dialog och
samförstånd mellan myndigheter lyfts som en väg framåt. Här har även
påpekats vikten av att se bortom kommun- och länsgränser för att hitta fram
till bra helhetslösningar.
En del synpunkter har rört önskemål om att korrigera rena brister eller
felaktigheter i beskrivning av planeringsförutsättninger och konsekvenser.
I stort har inkomna synpunkter varit både konkreta och vägledande för det
fortsatta arbetet. Ett fåtal synpunkter har rört sådant som ligger utanför
havsplanens möjlighet att påverka.
Planförslaget har reviderats utifrån samrådssynpunkterna och under
rubriken Planförslaget efter samrådet listas vilka förändringar av den
kommungemensamma havsplanen som samrådet har medfört.

Läsanvisning
Denna samrådsredogörelse innehåller dels en redovisning för hur samrådet
bedrivits, dels en sammanfattning av de synpunkter som kommit in med
kommentarer till synpunkterna. I bilaga 1 redovisas minnesanteckningar från
samrådsmötet. I bilaga 2 återfinns länsstyrelsens samrådsyttrande i sin helhet.
Alla yttranden som inkommit redovisas sammanfattat i denna samrådsredogörelse. Samtliga yttranden finns i sin helhet i remissammanställningen
på utställningsplatser. Originalyttrandena finns kvar hos respektive
mottagande kommun: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
i Karlskrona kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby
kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sölvesborgs kommun.
Varje yttrande redovisas från sida 11 och framåt, under en rubrik namngiven
efter vem eller vilken instans som yttrat sig. Yttrandet besvaras sedan under
rubriken kommentar under respektive yttrande. Privatpersoner benämns
endast med initialer - detta för att underlätta i samband med nätpublicering.
När samrådsredogörelsen publiceras på nätet tas personuppgifter (förnamn,
efternamn och fastighetsbeteckning) i rubrikerna bort och enbart initialer
lämnas kvar med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).
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Planförslaget efter samrådet
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har
framförallt följande frågor studerats vidare:
•

möjligheten att närmare ringa in potentialen (utifrån ett antal kriterier) för
att inom havsplanens avgränsning kunna dumpa muddermassor.

•

klargöra vilka konfliktpunkter som finns mellan olika former av
områdesskydd och Försvarsmaktens intressen inom aktuellt havsområde.

•

närmare samordning med den statliga havsplaneringen som pågår
parallellt.

•

utvecklad beskrivning av näringslivsperspektivet och dess koppling till
havet

Förekommande synpunkter har till största delen kunna tillgodosetts genom
ändringar inför utställning, se lista nedan.

Plankartan
Nedan listas de övergripande förändringar som samrådet föranlett rörande
havsplanens plankarta:
•

Nytt område Efn (12) med användning energiproduktion skapas
för att täcka in det område inom vilket det finns ett tillstånd för
vindkraftsanläggning vid Taggen.

•

Utpekade naturområde renodlas till sådana som baseras på områden med
underliggande områdesskydd. Område 2b går upp i område Efn (12), nytt
område med energiändamål.

•

Områden som redovisats som natur med grön färg på plankartan, men
saknat beteckning - ges sådan. Områdena betecknas som område NF (3)
och FN (4) på plankartan.

•

Små justeringar av gränser mellan områden för att samordna den
kommungemensamma havsplanen med den statliga havsplaneringen
som pågår parallellt.

•

Justerad redovisning av försvarsmaktens anspråk på plankartan så att alla
riksintresseanspråk redovisas skrafferat på kartan.

•

Planområdets olika delområden ges nya beteckningar i linje med
den statliga havsplaneringens sätt att benämna delområden. Genom
ändringen kommer det mera tydligt framgår vilka användningar som
har prioritet i respektive område. Till exempel Fn (8) utgör område där
försvarsintresset har prioritet men där det även finns naturvärden att ta
hänsyn till. På plankartan har områdesbeteckningar ändrats enligt nedan:
¾¾ Område 1a blir Efn (11)

¾¾ Område 2e blir FN (6)

¾¾ område 1b blir Efn (14)

¾¾ Område 3a, 3b, 4a och 4b blir F (7)
och FN (8)

¾¾ Område 2a blir Nf (1)
¾¾ Område 2b blir Efn (12)
¾¾ Område 2c blir Nf (2)
¾¾ Område 2d blir FN (5)

¾¾ Område 3c blir FN (10) och fn (15)
¾¾ Område 4c blir FU (9)
¾¾ Område 5a och 5b blir FEn (13)
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Planbeskrivning
Nedan listas de övergripande förändringar som samrådet föranlett rörande
havsplanens ingående kapitel:
Inledning

•

Statens respektive kommunens roll i avvägningen mellan allmänna
intressen förtydligas.

•

En tydligare redovisning över havsplanens mandat kontra övriga
instansers mandat.

•

Uppdatering av skrivningar kring process och

Planförslag

•

Kompletteringar kring övergripande ställningstagande.

•

Omarbetning utifrån nya områdesbeteckningar, områdesgränser och nya
områden på plankartan.

•

Försvarsmaktens synpunkter föranleder ändringar. De avsnitt som berör
hur Försvarsmaktens anspråk hanteras i förhållande till naturintressen
kommer att förtydligas. Det handlar om Försvarsmaktens behov av att
kunna märka ut militära farleder och influensområde för buller. Även
förhållandet till utvinning och lagring av material samt fast infrastruktur
och vattenbruk förtydligas.

•

Sjöfartsverkets synpunkter kring fasta installationer beaktas.

•

Mellankommunala samband förtydligas.

•

En genomgång och justering av hela planförslagskapitlet i syfte att
förtydliga konflikter mellan anspråk och havsplanens ställningstaganden.

Planeringsförutsättningar

•

Yrkesfiskets utbredning, omfattning och karaktär förtydligas. Det fiskas
inte enbart inom områden som är av riksintresse för yrkesfisket.

•

Att lagring av material (dumpning) utgör tillståndspliktig verksamhet
förtydligas.

•

Sjöfartens förutsättningar, omfattning, karaktär och behov förtydligas.
Beskrivningen kompletteras och fördjupas, bland annat behöver sjöfartens
betydelse för samhällsekonomi och näringspolitik lyftas fram.

•

Påpekade brister avseende planeringsförutsättningar i övrigt korrigeras.

•

En genomgång och justering av hela kapitlet har gjorts i syfte att
förtydliga och säkerställa att relevant information presenteras.

Konsekvenser

8

•

Beskrivningen av sjöfartens omfattning, karaktär och konsekvenser
förtydligas, bland annat rörande den utökade sjöfartens
omgivningspåverkan.

•

Påpekade brister i konskevensbeskrivningen korrigeras.

•

En genomgång och justering av hela konsekvenskapitlet har gjorts i syfte
att förtydliga och säkerställa en transparent och korrekt bedömning.
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Kvarstående synpunkter som inte har
kunnat tillgodoses
Vissa synpunkter har varit av sådan art att dessa inte lämpligen hanteras
genom en kommunal översiktsplan. Vissa frågor hanteras istället av andra
myndigheter och genom annan lagstiftning än plan- och bygglagen som
reglerar både vad en översiktsplan SKA och FÅR innehålla.
•

Begränsning av restriktioner rörande yrkesfiske med passiva redskap inom
naturområden.

•

Begränsning av restriktioner rörande skyddsjakt inom naturområden.

•

Krav på inrättande av skyddszoner, förbud för bottentrålning och
begränsningar av sjöfartens utsläpp och buller.

Hur har samrådet gått till?
Samrådet för havsplanen pågick under perioden 21 februari 2018 till och
med 4 maj 2018. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till
remissinstanser samt föreningar och företag.

Samrådsförslaget
Samrådet omfattade förslag till kommungemensam havsplan över Karlskrona,
Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuners havsområde. Havsplanen
utgör ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består
av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring.
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Utskick och annonsering
En gemensam kungörelse sattes in i lokalpressen den 18 februari 2018.
Meddelande om samråd skickades även ut per post och e-post till ca 500
mottagare (inkluderande myndigheter, föreningar och företag) som bedömts
ha ett särskilt intresse av havsplanen och dess ställningstaganden. Samrådet
annonserades även i sociala medier.

Samrådsaktiviteter
Havsplanen ställdes i de fyra kustkommunerna sammantaget ut på ca 15
utställningsplatser och på respektive kommuns webbplats. Det anordnades
även ett gemensamt samrådsmöte i Karlshamns rådhus den 6 mars 2018.
På mötet presenterades förslaget till havsplan närmare och det lämnades
även öppet för dialog. På mötet deltog, utöver kommunrepresentanter och
konsulter, ca 55 personer. Minnesanteckningar från mötet redovisas i slutet av
denna samrådsredogörelse, se bilaga 1.

Inlämning av synpunkter
Synpunkter har kunnat skickats in under samrådet per brev och per e-post
till alla fyra kommuner som samverkat i framtagandet av havsplanen.
Under samrådet har totalt 27 yttranden inkommit, varav sju från statliga
myndigheter, två från regionala organ, tre från grannkommuner, nio från
nämnder, råd och bolag inom de fyra samverkande kommunerna, fem från
företag, föreningar och andra grupper samt ett yttrande från privatpersoner.

Vilka har deltagit?
Yttranden med synpunkter har inkommit från:
1. Länsstyrelsen i Blekinge				
2. Havs- och vattenmyndigheten
3. Försvarsmakten
4. Sjöfartsverket
5. Trafikverket
6. Karlskrona kommun - kommunledningsförvaltningen
7. Ronneby kommun - kommunstyrelsen
8. Kristianstads kommun - kommunstyrelsens arbetsutskott
9. Torsås kommun - kommunstyrelsen
10. Borgholms kommun - kommunstyrelsens arbetsutskott
11. Sveriges yrkesfiskare - SYEF och SFPO
12. Naturskyddsföreningen Karlshamn
13. Svenska kraftnät
14. E.On
15. Blekinge Offshore
16. S W (yttrande från enskild)
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Yttranden utan erinran har inkommit från:
17. Länsstyrelsen i Skåne
18. Skogsstyrelsen
19. Region Blekinge
20. Karlshamns kommun - Fritidsnämnden
21. Karlshamns kommun - Tekniska nämnden
22. Ronneby kommun - Miljö- och byggnadsnämnden
23. Ronneby kommun - Socialnämnden
24. Ronneby kommun - Utbildningsnämnden
25. Ronneby kommun - Fritid och kulturförvaltningen
26. Ronneby kommun - Kommunala Rådet för Funktionshinder
27. Räddningstjänsten Västra Blekinge

Redovisning av inkomna yttranden med
synpunkter
Nedan följer en redovisning av inkomna yttranden med synpunkter.
Yttrandena har kortats ner men avsikten är att alla synpunkter ändå redovisas
i enlighet med vad som yttrats. Samtliga yttranden finns i sin helhet i
remissammanställningen på utställningsplatser där havsplanen ställs ut.
Yttranden finns även i original hos respektive mottagande kommun.

1. Länsstyrelsen i Blekinge
Nedan redovisas länsstyrelsens yttrande i sammandrag. Yttrandet finns
återgivet i sin helhet sist i dokumentet, se bilaga 2.
Länsstyrelsens synpunkter och råd

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunerna genomför en
interkommunal havsplan för länet. En havsplan ämnar skapa välbehövlig
överblick över kommunens planeringssituation och tydliggör långsiktigt
strukturella frågeställningar och utvecklingsstrategier.

Kommentar
Noteras.
Riksintressen
Kommunerna har angivit vilka riksintressen som finns i kommunerna och
angivit hur riksintressena ska tillgodoses under respektive riksintresse.
Länsstyrelsen vill framföra att utanför Sölvesborg och Karlshamns kust
finns områden utpekade som riksintresse för energi enligt 3 kap. 6 § MB.
Vindkraftsproduktion i dessa lägen utgör en konflikt med riksintresset för
totalförsvaret och Sjöövningsområde Hanö. Etablering av vindkraftverk
och andra höga objekt kan medföra betydande negativ påverkan på
militära intressen och utpekade riksintressen för totalförsvarets militära
del. Den exakta effekten kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn
till att informationen omfattas av försvarssekretess. Se mer under rubriken
Energiproduktion och energidistribution.
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Kommentar
Noteras. Havsplanen vill inte stänga dörren för en vindkraftsetablering
men ger även uttryck för att Försvarsmaktens intressen väger tungt
Utgångspunkten är att så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för energiutvinning genom
gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en eventuell prövning av
produktionsanläggning för energi avgör om samexistens är möjlig.
Totalförsvarets civila delar- MSB
Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna att Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har tidigare meddelat att man under 2018 kommer att arbeta
med att se över riksintresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga att
beakta i den översiktliga planeringen framöver.

Kommentar
Noteras. Havsplanen kompletteras med uppgift om att arbete pågår kopplat
till riksintresse för totalförsvarets civila delar.
Riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 MB
Natur
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön.

Kommentar
Havsplanen förtydligas rörande beaktandet av riksintressen.
Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Skada på ett Natura 2000-område kan uppkomma även om
åtgärden sker utanför området, eftersom det kan påverka livsmiljön eller de
arter som finns inom skyddsområdet. De utvecklingsområden som kan påverka
ett Natura 2000-område, bör undantas från exploatering.

Kommentar
Havsplanen förtydligas rörande risk för påverkan från exploatering i
närheten av Natura 2000 områden.
Miljökonsekvenser gällande energi (sid 33), ”Dessa höga ljud som uppstår
vid pålning kan fördas långa sträckor i vatten”. Länsstyrelsen vill påpeka att
ljudvågorna vid pålningsarbete kan bli så starka att de orsakar permanenta
hörselskador hos tumlare nära arbetsplatsen och kan störa deras beteende på
flera kilometers avstånd. Länsstyrelsen anser att denna miljökonsekvens tydligt
bör framgå i stycket.

Kommentar
Konskevenskapitlet kompletteras enligt ovan. Pålning kommer att särskilt
behandlas i havsplanen både vad gäller konsekvensredovisning men även
som en företeelse att begränsa.
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Notera att BSPA-områden nu för tiden kallas Helcom MPA (Marine Protected
Areas). Benämningen på sid. 34, 39 och 77 bör justeras.

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt ovan.
Under stycket om miljökvalitetsnormer för vatten nämns EU:s ramdirektiv
för vatten och förvaltningen av vattenförekomsterna. Länsstyrelsen anser
att stycket bör kompletteras med information om havsmiljödirektivet som
även det innehåller relevanta miljökvalitetsnormer med en förvaltning
kopplad till sig. Övriga regleringar som är värdefulla att se över i den
kommunala havsplaneringen är ankringsförbud, sjötrafikförordningen,
ammunitionsdumpningsplatser, dykförbud och lagstiftning kopplad till
kulturmiljö.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med information om havsmiljödirektivet. Även
redovisningen och hanteringen av övriga regleringar som listas ovan ses
över.
Länsstyrelsen redovisar förslag till kompletterande och omformulerade texter:
bottensubstratens koppling till naturvärden, NK23 Torhamns skärgård, N5
Biskopsmåla, s. 73 del av mening, övriga områdesskydd och värden, s. 33
fiskdöd och s. 54 vattenbruk.

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt förslag.
Yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Havsplanen ska ge förutsättningar för yrkesfisket. Länsstyrelsen redovisar
förslag till kompletteringar och förtydligande: s. 29 luftutsläppens påverkan
på fiske, s. 29 fler Natura 2000-områden, NK16 Listerby skärgård-Tromtö
områdets betydelse för fisk, s. 20 Hanöbanken yrkesfiskets intressen, s. 22
socialt hållbart yrkesfiske, s. 26 och 29 socialt och ekonomiskt hållbart fiske, s.
39 fredningsområden och s. 52 planeringsförutsättningar fiske.

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt förslag.
Energi 3 kap. 8 §MB
I enlighet med 4 kap. 10 § MB gällande avvägning mellan oförenliga intressen
vill Länsstyrelsen upplysa kommunerna att i samrådshandlingen (2018-0108) anges under Områdesvisa ställningstagande (s.19-21) fyra områden med
huvudanvändning energi, antingen ensamt eller i kombination med annan
huvudanvändning. Dessa områden stämmer överens med de av Statens
Energimyndighet utpekade riksintressena för vindbruk. För två av områdena,
5a (Hanöbanken väst) och 5b (Hanöbanken öst), finns sedan tidigare en
intressekonflikt med riksintresse för totalförsvaret. I Förslag till Havsplan
Östersjön (samrådshandling 2018-02-15) från Havs- och vattenmyndigheten
har riksintresset för vindbruk vägts bort. Därmed avviker den föreslagna
havsplanen för Blekinges kustkommuner mot det nuvarande förslaget till
nationell havsplan från Havs- och vattenmyndigheten.
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Kommentar
När det gäller avgränsningen av områden för energiändamål har
den kommungemensamma havsplanen haft som utgångspunkt
utpekade riksintresseområden för energiproduktion. Ett utpekande
av områden för energiändamål i den kommunala havsplanen ska
endast ses som ett ställningstagande i att kommunerna ställer sig
positiva till energiändamålet i området. Kommunerna är medvetna
om Försvarsmaktens intressen inom samma område och bekräftar i
havsplanen att det är staten som i slutändan gör avvägningen mellan
motstående intressen i området.
Vid en jämförelse med den statliga havsplanen kan vi se att de
frångått utpekat riksintresseområde vid Hanöbanken. När det gäller
riksintresseområdet vid Taggen har staten utökat området med
energiändamål till att omfatta det område som det finns en tillståndsgiven
anläggning inom.
I nu aktuell kommungemensam havsplan kommer även fortsättningsvis
riksintresseområden för energiproduktion att få motivera utpekade
områden med prioriterat energiändamål. Havsplanen kommer utöver
det att kompletteras med energiområde med utgångspunkt i det
tillståndsgivna området kring Taggen.
Regionala och mellankommunala intressen
Länsstyrelsen, stödjer planens inriktning om samordning genom
gemensamma riktlinjer för flera kommuner. De mellankommunala intressena
kan med fördel även redovisas på karta.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende mellankommunala intressen.
Kommunerna ser att besöksnäring inte är starkt kopplad till havsplanens
avgränsade område som ligger helt utanför kust och skärgård och som
närmast 300 meter från närmaste ö eller fastland. Däremot ser vi att energi
och sjöfart är frågor som mer tydligt har en mellankommunal dimension.
Detta kommer ytterligare att lyftas i havsplanen.
Olika typer av etableringar till havs riskerar att ligga inom MSA-påverkade
zoner eller inom influensområden för luftrum enligt 3 kap. 9 § MB. MSA-ytorna
för flygplatsen i Ronneby är redovisad enligt planen men zonerna från Kalmar
och Kristianstad, bör även de redovisas i planen. Flygplatserna är sakägare och
ska därför beredas möjlighet att yttra sig.
Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges
möjlighet att yttra sig över planen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen
hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket och Försvarsmakten.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med redovisning av samtliga MSA-ytor som
överlappar planområdet. Alla berörda flygplatser har beretts möjlighet att
yttra sig.
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Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion
Planen behandlar väldigt lite om miljöfarlig verksamhet eller
förorenade områden. Länsstyrelsen anser att det vore fördelaktigt med
en underkarta som pekar ut kända områden med föroreningar och
ammunitionsdumpningsplatser, inklusive platser där man hittat senapsgas.

Kommentar
Havsplanen kompletteras avseende redovisning av området med
föroreningar/ammunitionsdumpningsplatser.
Utvinning av material
Område 4c. Klippbanken. Den interkommunala planen stämmer i detta
område överens med punkten som pekats ut i det statliga samrådsförslaget
på havsplan för Östersjön framtaget av Hav och Vattenmyndigheten.

Kommentar
Noteras.
Förorenade områden
Länsstyrelsen påpekar att under förslag till åtgärder föreslås bland annat att
en ”regional plan för oljebekämpning i kustområdet bör tas fram för Blekinge
för att minska skadan som uppstår vid eventuella sjöfartsolyckor som medför
större oljeläckage”. Länsstyrelsen påpekar att det finns en uppdaterad regional
oljeskyddsplan (2017) som behöver kompletteras med en uppdaterad
miljöatlas.

Kommentar
Havsplanen korrigeras avseende oljeskyddsplan och kompletteras med
uppgift om behovet av en uppdaterad miljöatlas.
Kulturmiljö - Marinarkeologi
Texten bör använda begreppet fornlämning istället för fornminnen.
Kompletteringar och justeringar; förklara kulturmiljölagen och arkeologiska
processen inom ”Områdesvisa ställningstaganden”, s. 13 intressekonflikter,
s .19 helhetsbild av planeringsförutsättningar till havs, s. 21 översvämmade,
nämn kulturmiljölagen, s. 27 förtydligande om KML, s. 35 tidig kontakt med
LST, s 39 ta upp KML.

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt ovan.
Friluftsliv
Notera att riksintressen för friluftsliv utpekas av Naturvårdsverket efter
samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeristyrelsen har upphört (sid
49). Riksintressen för yrkesfiske utpekas av Havs- och vattenmyndigheten
eftersom Fiskeriverket har upphört (sid. 53).

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt ovan.
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Hushållning med resurser / Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
I det beskrivande stycket om ekosystemtjänster under kapitlet om
planeringsförutsättningar (sid. 38-39) föreslår Länsstyrelsen att man
kompletterar texten med kopplingen till grön infrastruktur.
Det skulle även vara av intresse att bedöma vilka ev. konsekvenser förslaget
till havsplan har på naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster till
förmån för människor och samhälle, samt hur planförslaget påverkar den
marina gröna infrastrukturen.
Det är positivt att grön infrastruktur nämns i värdebeskrivningen under natur
(planeringsförutsättningar, sid. 67). Länsstyrelsen föreslår att det sista stycket
flyttas fram till inledningen, förslagsvis i kombination med beskrivningen av
ekosystemtjänster på sid. 38.

Kommentar
Havsplanen justeras enligt ovan och kompletteras avseende
ekosystemtjänster samt hur planförslaget påverkar den marina
gröna infrastrukturen. Här kommer bland annat ”Plattform för grön
infrastruktur” att fungera som underlag.

2. Havs- och vattenmyndigheten
HaV framför förtydliganden. S. 11: Sveriges maritima strategi, ej marina. S. 53:
HaV meddelar riksintresseanspråk yrkesfiske.

Kommentar
Havsplanen korrigeras enligt ovan.

3. Försvarsmakten
Försvarsmakten framför erinran på förslag om naturskydd, hänsynsområden
och anläggningar som innebär skada på riksintresse genom att
Försvarsmaktens verksamhet försvåras eller begränsas. Områdesvisa
ställningstaganden:
1a. Taggen: Energiutvinning
Inom område 1a. Taggen kan etablering av vindkraftverk komma att skada
riksintressen för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten kan således inte acceptera vindkraft i området.

Kommentar
Taggen vindpark erhöll tillstånd av mark- och miljödomstolen i november
2011. Detta tillstånd överklagades men 2013 fastställde högsta domstolen
tillståndet. Projektet har därefter lämnat in en ansökan om så kallad
tillståndsändring, för att medge installation av högre verk (220 meter i
stället för 170 meter) och mark- och miljödomstolen har medgivit detta
tillstånd. Beslutet är dock överklagat och nu handläggs det av mark- och
miljööverdomstolen.
Omgivande område kommer att avgränsas i linje med den statliga
havsplanens avgränsning av energiområde kring Taggen. Detta innebär
att energiändamål även införs i det område som det idag finns ett
tillståndsgivet projekt .
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Kommunerna ställer sig positiva till havsbaserad vindkraft men för att
tillmötesgå Försvarsmakten kompletteras dock områdesbeskrivningen
med skrivningen:
”Utgångspunkten är att så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för energiutvinning genom
gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en eventuell prövning av
produktionsanläggning för energi avgör om samexistens är möjlig”.
1b. Trolleboda: Energiutvinning
Inom området kan etablering av vindkraftverk komma att skada riksintressen
för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess. Försvarsmakten kan
således inte acceptera vindkraft i området.

Kommentar
Områdesbeskrivningen kompletteras med skrivningen:
”Utgångspunkten är att så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för energiutvinning genom
gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en eventuell prövning av
produktionsanläggning för energi avgör om samexistens är möjlig”.
2a. Sölvesborgsviken: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut,
Försvarsmakten önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende Försvarsmaktens behov av att kunna
märka ut farleder oavsett utpekat anspråk.
2c. Pukaviksbukten: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut,
Försvarsmakten önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende Försvarsmaktens behov av att kunna
märka ut farleder oavsett utpekat anspråk.
2d. Gåsafeten: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget
inom riksintresse sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan
Försvarsmakten inte acceptera åtgärder som avser naturskydd eller inrättande
av naturskydd då det kan föranleda att Försvarsmakten tvingas begränsa
verksamheten vid övningsområdet. En sådan begränsning, bedömer
Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för
buller för riksintresse Södra Tjurkö och Bollö skjutfält. Försvarsmakten kan inte
acceptera åtgärder som innebär krav på att minska bullerstörningar i området,
då det skulle innebära begränsningar av verksamheten vid skjutfälten.
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Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut,
Försvarsmakten önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende Försvarsmaktens behov av att kunna
märka ut farleder oavsett utpekat anspråk. När det gäller områdets
avgränsning är denna kopplad till det pågående arbetet kring ett
föreslaget nytt naturreservat samt ett par mindre, befintliga naturreservat.
Vilka eventuella begränsningar det föreslagna naturreservatet kommer att
innebära för Försvarsmaktens verksamheter behöver länsstyrelsen hantera
genom dialog med Försvarsmakten.
2e. Utklippan: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget
inom riksintresse sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan
Försvarsmakten inte acceptera åtgärder som avser naturskydd eller inrättande
av naturskydd då det kan föranleda att Försvarsmakten tvingas begränsa
verksamheten vid övningsområdet. En sådan begränsning, bedömer
Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för
buller för riksintressena Södra Tjurkö och Bollö skjutfält samt Torhamns
skjutfält. Försvarsmakten kan inte acceptera åtgärder som innebär krav på att
minska bullerstörningar i området, då det skulle innebära begränsningar av
verksamheten vid skjutfälten.
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut,
Försvarsmakten önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende Försvarsmaktens behov av att
kunna märka ut farleder oavsett utpekat anspråk. Område 2e har
fått sin avgränsning av statligt utpekat riksintresse för naturvård och
föreslaget nytt naturreservat kopplat till musselbank. Havsplanens
utpekande innebär i sak ingen förändring mot nuläget och i den mån
Försvarsmaktens har kunnat bedriva verksamhet i området idag bör detta
kunna fortgå på samma sätt även framgent. Länsstyrelsen hanterar frågor
om vilka verksamheter som kan tillåtas i skyddade områden.
3b. Söder Gåsafeten: Försvar och sjöfart
Havsplanen föreslår att lagring av material kan prövas i området. Samråd
ska ske med Försvarsmakten inför en sådan prövning, vilket bör framgå av
havsplanen.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende lagring av material och att samråd ska
ske med Försvarsmakten inför en prövning.
4c. Klippbanken. Utvinning av material
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning utvinning av material är
beläget inom riksintresse sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet
kan Försvarsmakten inte acceptera fasta installationer eller åtgärder som
innebär att Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja sjöövningsområdet
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begränsas. Samråd ska ske med Försvarsmakten, vilket bör framgå av
havsplanen.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende utvinning av material och att samråd
ska ske med Försvarsmakten inför en prövning.
5a. och 5b. Hanöbanken väst och öst: Försvar, fiske och energiutvinning
Området är beläget inom riksintresse för totalförsvarets militära del
sjöövningsområde Hanö samt inom område med särskilt behov av
hinderfrihet. Inom sjöövningsområdet liksom hinderfrihetsområdet kan
Försvarsmakten inte acceptera fasta anläggningar då sådana påverkar
Försvarsmaktens möjlighet att öva fullt ut. Påverkan på riksintressena består i
att fysiska hinder över, på eller under vattnet begränsar verksamheten för flyg
och fartyg.
Inom område Hanöbanken kan etablering av vindkraftverk också komma att
skada riksintressen för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten ser dock positivt på att det i havsplanen tydligt framgår att
det föreligger en konflikt mellan intressena försvar och energiutvinning.

Kommentar
Synpunkten noteras. I den kommungemensamma havsplanen anges:
”Utgångspunkten är att så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för energiutvinning genom
gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov
av havsområdet. Dock är det staten som vid en eventuell prövning av
produktionsanläggning för energi avgör om samexistens är möjlig”.
Övrigt:
I havsplanen uttrycks att vattenbruk och fast infrastruktur kan medges inom
hela havsområdet. Försvarsmakten kan inte acceptera verksamheter och
permanenta åtgärder inom Försvarsmaktens sjöövningsområden då det
innebär begränsningar för Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende hanteringen och begränsningen av
den möjliga intressekonflikten mellan vattenbruk och fast infrastruktur i
förhållande till Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet.

4. Sjöfartsverket
Generellt:
Sjöfartsverket anser att förslaget är alltför miljötungt, vilket betyder att
kommunerna i allt väsentligt bortsett från samhällsekonomiska och
näringspolitiska ställningstaganden vilket i sin tur avspeglar sig i avvägningar
med tillhörande konsekvenser.

Kommentar
Havsplanen förtydligas rörande de olika anspråkens samhällsekonomiska
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påverkan och hur förändringar som uppstår genom ställningstaganden
kan komma att påverka detta. Havsplanen utvecklas också i de delar som
berör näringsliv och sjöfarten i relation till energi, service och fiske.
Sjöfartsverket vill också påtala att det inte är kommunernas sak att göra
avvägningar mellan riksintressen enligt PBL i en översiktsplan, kommunerna
skall istället visa hur dessa skall tillgodoses för Länsstyrelsen. I detta
avseende har Havs- och vattenmyndigheten ett delvis annat uppdrag än
kustkommunerna.

Kommentar
Havsplanen har ej haft för avsikt att göra avvägningar mellan statliga
intressen utan söker endast att synliggöra kommunernas syn på de olika
anspråken i förhållande till varandra och hur kommunerna avser att
tillgodose dessa anspråk. Havsplanen kommer att förtydligas rörande
detta.
Sjöfartsverket noterar att det rent allmänt tycks saknas väsentlig kunskap i
utredningsarbetet kring sjöfartens förutsättningar, hur sjöfart fungerar idag
och inte minst hur sektorn kan komma att förändras i framtiden.
Sjöfartsverket vill påtala behovet av ett mer detaljerat kartunderlag för att det
skall bli tydligare var olika intressekonflikter uppstår.

Kommentar
Havsplanens olika avsnitt om sjöfart och dess påverkan justeras för att ge
en mer rättvisande bild. Även områden där påtagliga intressekonflikter
förekommer mellan olika anspråk kommer att tydliggöras i havsplanen.
Luft- och sjöfart:
Sjöfartsverket ser att det uppstår en begreppsförvirring när luftfart och sjöfart
blandas ihop, dessa två företeelser bör delas upp då de två transportslagen
har helt olika förutsättningar.

Kommentar
Havsplanen bibehåller det sammanlagda kapitlet men skillnaden
mellan transportslagens olika anspråk och förutsättningar ska tydligare
presenteras i avsnittet.
Sjöfart/Konsekvenser:
Sjöfartsverket ser rent allmänt stora brister i konsekvensutredningen med
avseende på sjöfart vilket leder till delvis felaktiga ställningstaganden.
Utökad sjöfart är inte liktydigt med att
• utsläpp av ämnen och avgaser ökar.
• sjöfarten kommer att öka sina ytanspråk.
• antalet olyckor eller utsläpp ökar.
Muddring kan bli fler i en framtid men de sker främst i redan anspråkstagna
områden såsom farleder och hamnar.

Kommentar
Havsplanens konskevensbeskrivning justeras för att ge en mer rättvisande

20

Samrådsredogörelse

172

bild av sjöfarten och dess påverkan.
Farleder/farledsstråk:
Sjöfartsverket vill påtala att farleder/farledsstråk inte kan flyttas utan att
först ha utretts. I förekommande fall krävs moderna sjömätningar och
sjösäkerhetsmässiga utredningar innan sådana ställningstaganden eller
överväganden kan göras.
Kommentarer rörande riksintresseklassade farleder, farledsstråk, ankarplatser
och Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och Sjöfartsverkets möjligheter att
underhålla och nyetablera sjösäkerhetsanordningar.
I planförslagets områdesvisa ställningstagande är sjöfartens riksintressen ej
tillräckligt tydligt beskrivet eller saknas helt. Det bör framgå vilka farleder
av riksintresse som går igenom de olika områden som är beskrivna i
kartan. Det bör också framgå i beskrivningen av de olika områdena vilka
ställningstaganden som görs beträffande sjöfarten.
Involvera sjöfartens intressen i planeringsprocesser som berör havet och ha
tidig och löpande dialog när områdesförslag för fasta installationer tas fram.
I kapitlet ”Tematiska planeringsförutsättningar saknas farlederna 2711 samt
2075 som är av riksintresse.

Kommentar
Havsplanen förtydligas kring sjöfartens förutsättningar och behov.
Beskrivningen av riksintresset kompletteras med saknade farleder och med
tydliga ställningstaganden kopplade till sjöfarten i dess relation till andra
anspråk i havsområdet.
Natura 2000/områdesskydd:
Sjöfartsverket är av den principiella inställningen att sjöfart med tillhörande
infrastruktur, såsom befintlig verksamhet och enskilt transportslag, inte utgör
tillståndspliktig verksamhet i områden som omfattas av områdesskydd.

Kommentar
Havsplanen förtydligas kring sjöfartens förutsättningar inom områden
med områdesskydd.
Vattenbruk:
Vid tillståndsprövning av vattenbruk görs en sjösäkerhetsmässig bedömning
av anläggningens placering och lämplighet, det är oklart om någon
sådan bedömning gjorts i planarbetet eller om förslaget helt bygger på
miljöaspekter. Detta bör utvecklas eller förtydligas i det fortsatta arbetet.

Kommentar
Havsplanen förtydligas avseende hanteringen av den möjliga
intressekonflikten mellan vattenbruk och sjösäkerhet.

5. Trafikverket
MSA-ytan för Kallinge flygplats redovisas i kartan på sidan 56. Delar av
Blekinges fastland och kust berörs även av MSA-ytorna för flygplatserna i
Kalmar och Kristianstad, vilka bör redovisas i planen.
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Kommentar
Havsplanen kompletteras med redovisning av samtliga MSA-ytor som
överlappar planområdet.

6. Karlskrona kommun kommunledningsförvaltningen
Yrkesfisket, Försvarsmakten, det rörliga friluftslivet, havsbaserad vindkraft
och sjöfart är centrala i Karlskrona kommuns utveckling. Särskilt viktigt att
Försvarsmaktens intressen tillgodoses.

Kommentar
Noteras. Havsplanen har som mål att värna höga naturvärden utan att
för den skull negativt påverka yrkesfiske, Försvarsmaktens intressen, det
rörliga friluftslivet, möjligheten till havsbaserad vindkraft eller sjöfart.

7. Ronneby kommun - kommunstyrelsen
Förslaget har skickats till tekniska förvaltningen för yttrande och de har
inga synpunkter på förslaget medan kommunledningsförvaltningen har
synpunkter.
Under tematiska ställningstaganden finns mål, politiska ställningstaganden
och strategier som beskriver hur havsområdena kan användas och som
även är tänkta att ligga till grund för framtida beslut. Textformuleringen i
strategierna är i vissa fall väldigt luddigt formulerade och måste formuleras
om så att de blir tydliga, så att handläggaren med strategin som hjälp kan
fatta ett beslut. Detta är särskilt viktigt eftersom kunskapsunderlaget i
dokumentet har brister.
I dokumentet används begreppet kustzon på olika sätt och det förvirrar
läsaren. Olika områden nämns i dokumentet och det är ofta väldigt otydligt
om de ingår i planområdet eller om det är utanför. Ett förtydligande och
konsekventa benämningar behövs. Texten behöver också ses över, så att
stavfel och att vissa bokstäver och text med fetstil rättas till.
Kunskapsunderlaget omfattar områden både inom och utom
havsplanens område och det bör förtydligas. Underlaget i övergripande
planeringsförutsättningar har brister. Strukturen måste bli tydligare och sakfel
rättas till. Beskrivning saknas t ex av de organismer som lever i Östersjön
kopplat till bottensubstrat medan beskrivning av arter som inte klarar av att
leva där finns med. Vissa textavsnitt berör Västerhavet och bör tas bort.
Kunskapsunderlaget i tematiska planeringsunderlaget är i stort sett
bra. Texten under rubriken Vattenbruk bör ses över och ändras lite. Det
bör förtydligas att kunskapsunderlaget handlar om områden såväl
innanför som utanför planområdet. Om kunskapsunderlaget i tematiska
planeringsunderlaget ska användas som grund för att fatta beslut så föreslår
jag att kartor läggs in som skikt i tekis, och om det är möjligt ska man kunna
klicka på kartan och läsa text om varje område såväl innanför som utanför
planområdet.
Utöver ovanstående: 5 sidor med förslag till ändringar i olika avsnitt i texten.
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Kommentar
Havsplanen korrigeras avseende begreppet kustzon. Otydliga
ställningstaganden justeras. Beskrivningen av vattenbruk ses över. Sakfel
rättas till och saknade beskrivningar läggs till. Listan med förslag till
justeringar har beaktats vid revidering av planbeskrivningen. Havsplanens
förhållande till områden utanför planområdets avgränsning förtydligas.

8. Kristianstads kommun
Kristianstad anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala
frågor mellan Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad
kommuns förslag till kust och havsplan granskningshandling BN 2017-08-29.
Kristianstads kommun har studerat de intressen som gränsar till vår kommun
och finner att havsanvändningskartan i stort överensstämmer i gränsen. Ett
av dessa intressen är de höga naturvärden som finns i de grunda, kustnära
områdena som börjar i Kristianstads kommun och sedan sträcker sig vidare
norrut. För att dessa områden ska kunna bevaras och utvecklas är det av
största vikt att kontinuiteten består och att så stora sammanhängande
områden som möjligt avsätts för naturvårdsändamål. Kristianstads kommun
ser det som positivt att det råder samstämmighet i denna fråga.

Kommentar
Noteras. Hanteringen av mellankommunala intressen kommer ytterligare
lyftas i utställningshandlingen.

8. Torsås kommun - kommunstyrelsen
Utbyggnad vid Trolleboda skulle kunna innebära att farleden behöver
förändras. Torsås kommun anser att man tydligare bör belysa de
mellankommunala frågorna.

Kommentar
Noteras. Hanteringen av mellankommunala intressen kommer ytterligare
lyftas i utställningshandlingen.

10. Borgholms kommun - kommunstyrelsens
utskott
Borgholms kommun ser mycket positivt på havsbaserad vindkraft. De
förmedlar att de är betydligt mera positiva till den havsbaserade vindkraften i
de matriser som redovisas i hållbarhetsbedömningar, även kortsiktigt.

Kommentar
Noteras.
De önskar se en snabbare utveckling av den havsbaserade vindkraften.
Samtidigt är de också positiva till utveckling av andra havsbaserade
energikällor som till exempel vågkraft. Det är viktigt att försvarets intressen
i de områden där försvaret prioriteras inte i onödan inkräktar på annan
verksamhet som till exempel energiproduktion.
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Kommentar
Noteras. I havsområdet utanför Blekinge har Försvarsmakten starka
anspråk. Aktuell havsplan försöker så långt möjligt bana väg för framtida
dialog kring utvecklingen av energiproduktion till havs. Havplanen
kompletteras med information om möjligheterna att utveckla vågkraft.
I slutändan är det dock en avvägning som ligger utanför kommunernas
möjlighet till påverkan då det handlar om motstående riksintresseanspråk.
Vi tror att havsbruk kommer att få en stor betydelse framöver och anser därför
att detta behöver arbetas in i havsplanen på ett tydligare sätt än vad som är
gjort.

Kommentar
Havsplanen kommer att utvecklas avseende anspråk kopplade till
havsbruk.
Marint skräp har därför en stor betydelse, och är något som kommunen ser
som prioriterat att försöka komma tillrätta med.

Kommentar
Noteras.
Kommunens syn är att förutsättningarna för det ”småskaliga” yrkesfisket bör
bevakas och förbättras. De yrkesfiskare som bidrar till lokal försäljning bidrar
aktivt till besöksnäringen, då lokalproducerat efterfrågas.

Kommentar
Noteras. Avsnitt om yrkesfiske kommer att kompletteras avseende det
småskaliga, kustnära fisket och dess anspråk och möjligheter.
Frågan om det finns anledning att beakta intresset för avsaltning/dricksvatten
från havet i det fortsatta havsplanearbetet.

Kommentar
Frågan kommer att behandlas översiktligt i havsplanen.
Synpunkter i detalj på miljökonsekvensbeskrivningen:
Sidan 36, Område Ö240. Området sägs ha låg miljöpåverkan men påverkan
på kustområdena från den övergödda utsjön är påtaglig med ett förändrat
växtsamhälle från omfattande och djupgående blåstångsområden till ettåriga
röd-, brun- och fintrådiga alger som konkurrerar ut den för fisklek och yngel
viktiga blåstången. Uppvällning av fosfor från syrefria bottnar har observerats
vilka ger ytterligare näringspåslag på kusten. Slutsatsen att det är låg
miljöpåverkan ifrågasätts.
Tabellerna i kapitel 5 är otydliga och behöver förklaras ytterligare.
Sidan 70 Förvånande få vrak runt Öland, särskilt öster om Böda, stämmer
detta verkligen?
Sidan 108 och 112. Kartorna anger marina skyddade områden som även är
inritade på land. Ändra titel och förklaringstext eller gör bättre legend.
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Kommentar
Synpunkter enligt ovan kommer att beaktas i det fortsatta arbetet genom
kompletteringar och förtydliganden i havsplanen.
Konsekvensanalys:
Möjligheter att utveckla havsbaserad vindkraft skulle ha stor betydelse
för Borgholms kommun och eftersom de statliga havsplanerna i det korta
perspektivet inte bedömer havsbaserad vindkraft som särskilt lönsamt är det
viktigt att framhålla kommunens syn.

Kommentar
Konsekvenskapitlet kommer att utvecklas rörande konsekvenser kopplade
till vindkraft till havs och övriga anspråk i havsområdet.
Havsbruk är sparsamt behandlat i havsplanerna och även här finns anledning
att trycka på de möjligheter som finns.

Kommentar
Konsekvenskapitlet kommer att utvecklas rörande konsekvenser kopplade
till havsbruk.

11. Sveriges yrkesfiskare - SYEF och SFPO
•

I den nu aktuella havsplanen är yrkesfisket till största delarna endast
markerat i de yttre delarna av territorialvattnet. Yrkesfiske bedrivs i alla
delar av området.

•

Område 2a-2e. Yrkesfiske med passiva redskap undantas från restriktioner
inom dessa områden.

•

Skyddsjakt ska vara tillåten i havsplanen, även i områdena 2a-2e.

Kommentar
Havsplanen har utgått från utpekade riksintresseområden vid
redovisningen av yrkesfiskets anspråk inom havsområdet. Att yrkesfisket
även har anspråk inom övriga delar av havsområdet kommer att
tydliggöras. Havsplanen kommer även förtydligas rörande möjligheter
och eventuella begränsningar av fiske med passiva redskap och skyddsjakt
inom områden med utpekade områdesskydd. Dessa frågor ligger dock
utanför den kommunala planeringens påverkan. Här blir havsplanen
endast en förmedlare av förhållanden som regleras på annat sätt.
Se även bilaga två för minnesanteckningar från uppföljande möte.

12. Naturskyddsföreningen Karlshamn
Naturskyddsföreningen framför synpunkter och förslag enligt nedan:
Områden och bottnar inventeras för att kunna identifiera lämpligt område
för dumpning av muddermassor och att områden som hyser ålgräsängar får
skyddszoner inrättade kring sig.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med en kriterieanalys för att identifiera inom
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vilka delar av havsområdet som dumpning av muddermassor skulle
kunna prövas i en framtid. Havsplanen kommer att kompletteras med
uppgifter om förekomst av ålgräsängar inom och utanför planområdet.
Ålgräsängarnas känslighet för exempelvis muddring och dumpning av
muddermassor kommer att beskrivas. Inom nu aktuellt planområde
överstiger djupet ofta 6 meter varför förutsättningarna för ålgräsängar
bedöms vara begränsade.
Bottentrålning bör stoppas inom området.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med beskrivning av den negativa påverkan som
bottentrålning innebär och begränsningar rörande bottentrålning som
gäller inom havsområdet redan idag. Inom ramen för denna havsplan kan
dock inte bottentrålning ytterligare begränsas. Staten, genom Havs och
vattenmyndigheten (HaV) hanterar förbud/tillstånd för trålning.
Dumpning av avfall från sjötrafik ej tillåts inom planområdet.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med beskrivning av dumpning av avfall från
sjötrafiken och regler kopplade till denna företeelse. Utöver detta kan inte
nu aktuell havsplan införa ytterligare begränsningar i frågan.
Hantering av sjötrafikens barlastvatten belyses bättre och att regler
tillkommer som skyddar den marina miljön från främmande arter.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med beskrivning av hanteringen av
barlastvatten och regler kopplade till denna företeelse. Utöver detta kan
inte nu aktuell havsplan införa ytterligare begränsningar i frågan
Hantering av sjötrafikens tvätt- och rengöringsavfall från tankrengöring
belyses bättre och att regler tillkommer som hindrar utsläpp till den marina
miljön.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med beskrivning av sjötrafikens tvätt- och
rengöringsavfall från tankrengöring och regler kopplade till denna
företeelse. Utöver detta kan inte nu aktuell havsplan införa ytterligare
begränsningar i frågan
Miljöpåverkan från sjötrafikens drivmedel och dess utsläpp belyses och
krav sätts upp. Buller och ljudstörningar både över och under vattenytan
begränsas.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med beskrivning av sjötrafikens miljöpåverkan
från drivmedel, utsläpp, buller och ljudstörningar och regler kopplade till
dessa företeelser. Utöver detta kan inte nu aktuell havsplan ytterligare
införa ytterligare begränsningar i frågan
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Försvaret bör arbeta för att minimera påverkan på den marina miljön både
under och över vatten genom mindre skadliga utsläpp och buller.

Kommentar
Noteras. Försvarsmakten följer en miljökalender för att minska den
negativa påverkan från deras verksamhet över året. De kan då exempelvis
undvika att störa fåglar under häckning eller fisk under lekperioder.

13. Svenska kraftnät
Positivt att stamnätsförbindelsen mellan Sverige och Polen är omnämnd i
havsplanen då den är ett viktigt planeringsunderlag och behöver beaktas vid
kommunernas fortsatta planarbete. Det är därför önskvärt att Swe-Pol Link
också synliggörs i planens kartunderlag. Stamnätet för el går att hämta via
Geodataportalen.
Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga
invändningar mot aktuell havsplan.

Kommentar
Havsplanen kompletteras så att SWE-POL Link synliggörs på kartor.
Områden som berörs av stamnätsförbindelsen kompletteras med text hur
denna ska beaktas.

14. E.ON
Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen av näringsverksamhet och
bostadsbyggande inom området. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad
av elnätet viktig för att garantera fullgod leveranssäkerhet och en bidragande
faktor i omställningen till det förnybara samhället.
Ankringsförbud:
E.ON anser att risker med sjökablar oftast är förknippat med ankring.

Kommentar
Noteras.
Byggnation nära elanläggningar:
Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste ske med
hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar eller rekommendationer kopplat
till anläggningen och det elektromagnetiska fält som alstras.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med uppgift om hur exploatering nära
elanläggning ska hanteras.
Magnetfält:
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som
påvisar ett samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa
hälsoeffekter.
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Kommentar
Havsplanen omfattar områden minst 300 meter från land. Frågan om
magnetfältens negativa hälsoeffekter är därför inte direkt kopplad till
havsplanen. Havsplanen kompletteras med upplysning om magnetfälts
eventuella negativa konsekvenser kopplat till kontexten sjökabel i
Östersjön.
Det är kommunens ansvar att se till att den fysiska planeringen av kommunen
sker med försiktighet och att undvika att placera nya bostäder, sjukhus, skolor
och förskolor nära elanläggningar, för att därigenom begränsa risken för
förhöjda elektromagnetiska fält.

Kommentar
Havsplanen omfattar områden minst 300 meter från land. Frågan är
därför inte direkt kopplad till havsplanen.
Elanläggningar inom området:
E.ON har inom länets havsplaneområde ett lokalt ledningsnät av sjökabel för
elförsörjning av skärgården. Därutöver finns ett förgrenat distributionsnät i
mark eller luft för den lokala elförsörjningen behov på öarna.
Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och
exploateringar önskar E.ON återkomma i samband med upprättande av
detaljplaner och lovgivning.

Kommentar
Havsplanen omfattar områden minst 300 meter från land. Frågan om
bebyggelseutveckling är därför inte direkt kopplad till havsplanen. I den
mån E.ON har sjökabel inom havsområde där vindkraftsutbyggnad eller
annan exploatering skulle vara aktuell i en framtid kommer E.ON beredas
möjlighet till samråd.
E.ON Värme samt E.ON Vind kan ha åsikter utöver våra gällande havsplanen.

Kommentar
Noteras. E.ON Värme samt E.ON Vind kommer att beredas möjlighet till
samråd.

15. Blekinge Offshore
Blekinge Offshore anser att det är mycket positivt att Havs- och
Vattenmyndigheten nu genomför en översyn kring hur havsytorna bör
användas.
Det är även positivt att denna översyn är nationellt geografiskt
gränsöverskridande. En brist vi ser är att begränsad samordning sker mellan
de olika grannlänen.
Kompenserande åtgärder bör förekomma för att hantera intressekonflikter vid
infrastrukturprojekt till havs.
Havsplaneringsprojektet bör hantera intressena utefter dess specifika
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förutsättningar och ej utefter geografiska länsuppdelningar samt proaktivt
söka samexistenslösningar där konfliktytor uppstår.

Kommentar
Havsplanen kommer att kompletteras rörande mellankommunala
intressen. Planens geografiska avgränsning innebär dock oundvikligen en
begränsning över vilka frågor och ställningstaganden som kan hanteras
inom ramen för denna havsplan. Det havsplanen kan försöka förmedla är
dock att gränsöverskridande dialog och kompensationsåtgärder kan vara
en väg till samförstånd och lösningar som ger stora vinster för samhället i
stort.

16. S W (privatperson redovisas med initialer)
Underhåll och förbättringar av hamnen bör inte vara beroende av
tillhörigheten till olika havsområden.
Tillsyn och underhåll av den ur energisynpunkt viktiga s.k. Polenkabeln vara
möjlig inom samma planområde.
Gränsen område 2c och 3a borde gå från Kofsanabb och söderut. Då kommer
Karlshamns hamnar inom samma intresseområde.
Området 2 c Pukaviksbukten föreslås innefatta även delar utanför Karlshamn/
Stärnö av någon anledning.

Kommentar
Havsplanen kompletteras med läget av SWE-POL Link och i berörda
delområden säkerställs möjligheten till tillsyn och underhåll. När det gäller
avgränsning av område 2c utgår denna från ett utpekat områdesskydd.
Havsplanen kommer att förtydligas rörande hur delområden har
avgränsats och vad detta innebär för olika motstående anspråk som
ringats in av respektive område.
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Fortsatt planarbete
Avsikten är att respektive kommuns styrgrupp ska ta ställning till
samrådsredogörelsen i samband med beslut om utställning i april och maj
2019. Havsplanen beräknas därefter ställas ut under perioden maj - augusti
2019.
Havsplanen beräknas kunna antas tidigast i respektive kommuns
kommunfullmäktige november 2019.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av nedanstående tjänstemän i
samråd med berörda kommunala tjänstemän och med stöd av SWECO.

Karlskrona, den 29 mars 2019

Dan Janérus				Christina Johansson
Sölvesborgs kommun 			
Karlskrona kommun

Jeanette Conradsson			
Karlshamns kommun			

Hanna Olsson
Karlskrona kommun

Kristina Eklund
Ronneby kommun
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BILAGA 1

Minnesanteckningar samrådsmöte
Datum: 2018-03-06
Tid: 18.00-20.00
Plats: Rådhuset i Karlshamn, Rådhussalen
Närvarande: Dan Janérus, Sölvesborgs kommun, Jeanette Conradsson,
Karlshamns kommun, Kristina Eklund, Ronneby kommun, Christina Johansson
och Hanna Olsson, Karlskrona kommun samt Mikael Bäckman och Jonas
Ronsby, konsulter från SWECO. Utöver dessa deltog 55 personer.

Samrådsmötets genomförande
Samrådsmöte inleddes med en kort introduktion till mötet. Deltagarna från
kommunerna och SWECO presenterade sig. Därefter en en kort runda bland
åhörarna för att höra i vilken egenskap de var där. En övervägande del av
åhörarna var studenter från BTH (41 st). Bland övriga mötesdeltagare fanns
medlemmar i båtklubbar. Två kom från Sveriges yrkesfiskares ekonomiska
förening. Även Blekinge Offshore och Hällaryds samhällsförening var
representerade. Andra var privatpersoner med intresse för ämnet.
Havsplanen presenterades med en inledande bakgrundsbeskrivning:
•

Varför är det viktigt med havsplanering just nu?

•

Statlig och kommunal havsplanering pågår samtidigt över samma vatten

•

Varför en kommungemensam havsplan?

Vidare förklarades vilka intressen och anspråk som finns i havsområdet.
Därefter övergick presentationen i att redovisa geografiska och tematiska
ställningstaganden som görs i planförslaget. Konsekvenser förslaget kan
förväntas få redovisades avslutningsvis och därefter bjöds åhörarna in till
diskussion.

Synpunkter och diskussion

Yrkesfiskarna inledde med samtal kring planens ”naturområden”, framförallt det
utanför Ronnebykusten. Som kustfiskare med passiva redskap ville de veta hur
havsplanen påverkar möjligheterna till fiske i zonen. Passiva redskap påverkar
inte bottnarna som exempelvis trålning gör.
Som svar angavs att planen i sig inte reglerar fisket, men att det förmodligen
inte finns någon konflikt mellan denna typ av fiske och utpekade
naturintressen. Fiske som redan idag får ske inom Natura 2000-områden och
liknande kan fortgå i samma utsträckning. Yrkesfiskarna framhåller att det krävs
dialog och att man vill vara med i processerna. De har upplevt att beslut inte har
grundats på sakkunskap.
Kommunerna pekar på samrådet och att det är viktigt att lämna skriftliga
synpunkter. Här hänvisas även till dialogmöten som genomförts innan samrådet
och att havsplanen lyft yrkesfisket som ett viktigt intresse. Enighet om att frågan
om kustfiskets samexistens med naturvärden ska bevakas i havsplanen och att
dialog ska ske.
Fråga ställs om varför inte ”gröna” områden i anslutning till Tärnö i Hällaryds
skärgård och utanför södra Listerkusten fått beteckningen ”2”, natur, på kartan.
Här förklaras att de är del av skydd som sträcker sig utanför det berörda
havsområdet, men att synpunkten kommer att lyftas i det fortsatta arbetet.
Områdena kan komma att ges en siffra och beskrivning likt övriga ”gröna”
områden.
Minnesanteckningar samrådsmöte
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Blekinge Offshore tar upp ”Taggen” som är utpekat som område för
energiproduktion. Området sträcker sig över gränsen till Skåne och
Kristianstad och frågan är om det varit någon samordning eller samarbete
med grannlänet och grannkommunen ifråga om detta. Kommunerna svarar
att så inte är fallet och att Kristianstads plan har lite annan utformning då den
behandlar både kust och hav och kommit längre i processen. Enighet att det
vore en fördel med samordning över länsgränser med tanke på planen berör
gränsöverskridande frågor.
Fråga ställs om inte hela kustzonen borde vara utpekad som natur i planen,
inte bara vissa delar. Kommunerna förklarar att de områden där natur
prioriteras som användning, har någon form av skydd och är utpekade som
värdefulla. Statliga intressen har varit utgångspunkt för hur ”naturområdenas”
gränser dragits. Även i det fortsatta arbetet kommer det att ske samordning
med den statliga planeringen.
En diskussion om ”döda zoner” i Östersjön vidtog. Några sådana, där djur- och
växtliv försvunnit, finns inte inom planområdet. Yrkesfiskarna menade att
föroreningssituationen i havet har förbättrats. För tio år sedan var det värre.
Färjorna slängde sopor i havet. Nu tas soporna om hand i land istället, utan
avgift. Däremot har plastprodukterna i havet ökat. Fiskarter som torsk, sill och
skarpsill har minskat drastiskt de senaste 25 åren.
Någon framhöll att utsläppen från Södra och Nymöllas pappersbruk minskat
efter att reningen förbättrats. Ett tecken på detta är att blåstången är på väg
tillbaka.
Blekinge Offshore tar upp frågan om dumpning. Behovet är stort av
dumpningsplatser för massor, inte minst från muddring i hamnarna.
Kommunerna förklarar att sådana platser saknas idag, men att planen
framhåller att sådana platser ska identifieras där det kan prövas om dumpning
kan vara möjlig.
Avslutningsvis informerades om att samrådet skulle pågå till 4 maj 2018
och hur man kunde lämna in skriftliga synpunkter. Vidare förklarades att
havsplanen kommer att revideras efter samrådet och att det kommer en
ny uppdaterad version. Efter antagandet kommer havsplanen att vara
vägledande för politiska beslut som berör havet. Planen ska möjliggöra en
god utveckling!

Dan Janérus				Christina Johansson
Sölvesborgs kommun 			
Karlskrona kommun

Jeanette Conradsson			
Karlshamns kommun			

Hanna Olsson
Karlskrona kommun

Kristina Eklund
Ronneby kommun
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Minnesanteckningar från möte med BL,
fiskare
Datum: 2018-09-24
Närvarande: Kristina Eklund, Ronneby kommun och BL, fiskare.
Det var framförallt två frågor som B ville förtydliga från samrådsyttrandet.
Båda gäller de ”gröna” områdena med beteckningen NATUR på plankartan.
Han undrar vilka restriktioner dessa områden kommer att medföra? I dessa
områden anser han att det är viktigt att vi skriver med att fiske med passiva
redskap ska tillåtas i framtiden. Passiva redskap är långrev, nät och i viss
mån burar. Sedan berättade han att det finns något som heter landnot
och snörpgarn som används för att fånga sill. Det är HaV som beslutar om
regleringar för fisket även om LST beslutar om naturreservat.
I samma områden tycker han också att det är viktigt att jakt på säl och skarv
ska vara tillåtet och att detta ska vara inskrivet i planen. Skyddsjakt på skarv
beslutar Länsstyrelsen, medan säl visste han inte vem som beslutar om.
(kanske är det Helcom som beslutar om det). Det var en svårare process med
skyddsjakt på säl (gråsäl) och det finns inga förvaltningsplaner gällande dessa
så som det finns på mycket annat vilt tex älg, björn och rådjur. Man kan jaga
säl och använda både dess kött och päls.
Fisket förekommer hela vägen in till strandkanten.
Trålning är tillåtet 8 distansminuter ut från kusten.
Det finns en gren på SLU som heter SLU Aqua som håller på att ta fram burar
för att fånga torsk som då blir fredad från sälen.
Det finns ca 10 yrkesfiskare med licens i Blekinge idag. Utöver det finns det
sportfiskare, fritidsfiskare/husbehovsfiskare. Fritidsfiskare får inte sälja sin fisk
och det finns begränsning hur redskapen får vara (antal krokar och meter nät).
Sportfiskare fiskar bara med spö.

Kristina Eklund
Ronneby kommun
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Karlskrona kommun

Rätts och djurskydd
Anna Martinsson

Begäran om yttrande över interkommunal havsplan för Blekinge
Er beteckning:

Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit Sölvesborgs, Karlshamns, Ronnebys och
Karlskronas förslag till översiktsplaner avseende havsområdet för samråd.
Redogörelse för ärendet
”För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det
finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid
planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska
omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt
territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från
baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium
och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga
om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet
med planen. Lag (2017:1274).
Kustkommuner ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land,
för kusten och för territorialhavet.
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen. Enligt 4
kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget
det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den svenska ekonomiska
zonen. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i
havsplaneringsförordningen (2015:400).

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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Länsstyrelsen ser det som önskvärt att planen på ett bra sätt samspelar med regionalt
tillväxtarbete. Samråd bör äga rum med länsstyrelsen, berörda kommuner,
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9 § PBL).
Länsstyrelsen i Blekinge och biosfärområdet Blekinge Arkipelag tog under hösten 2014
initiativ till en kommungemensam havsplanering för kustkommunerna i Blekinge.
Kommunerna inledde sedan ett arbete under 2015 med att, i samverkan med
länsstyrelsen, inventera kunskapsunderlag, undersöka möjligheterna att söka
projektmedel och att hitta strukturerna för ett samarbete kring framtagandet av en
gemensam havsplan i form av en fördjupning av översiktsplan.
Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är
regeringen angelägen om att de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner
stämmer överens när havsplanerna väl antas. Havs- och vattenmyndigheten har därför
avsatt pengar till så kallat KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I (statlig)
Samverkan) för 2016 och 2017. Pengarna har fördelats till landets kustlänsstyrelser som
ansvarar för utlysning och prövning av ansökningar från kommunerna. Blekinges
kustkommuner tog våren 2016 fram en projektplan och medel söktes och beviljades för
planarbetet.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunerna genomför en interkommunal
havsplan för länet. En havsplan ämnar skapa välbehövlig överblick över kommunens
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planeringssituation och tydliggör långsiktigt strukturella frågeställningar och
utvecklingsstrategier.
Riksintressen
Kommunerna har angivit vilka riksintressen som finns i kommunen och angivit hur
riksintressena ska tillgodoses under respektive riksintresse.
Riksintresse för friluftslivet/ naturvården/ kulturmiljövården 3 kap 6 § MB
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän syn- punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kultur- miljön. Därför bör ingen
exploatering, som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön, ske inom dessa
områden.
Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB
Försvarsfrågor inom havsplaneringen behandlas nationellt och ingår inte i samverkan
med andra länder. Eventuell påverkan på totalförsvarets intressen behöver dock beaktas
när gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra sektorer hanteras. Totalförsvarets
militära del ges förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, bland annat genomföra
militära övningar under olika förhållanden och bedriva signalspaning. Havsplanerna ska
även ta hänsyn till behovet av strategisk försörjning av Sverige vid trängt läge inklusive
säkerställande av transporters handlingsfrihet under krisberedskap.
Försvarsmakten pekar ut riksintressen och deras influensområden, samt andra områden
av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de områden som har utpekats som
riksintresse av Försvarsmakten finns övnings- och skjutområden och tekniska
anläggningar. Flera sådana områden finns i Blekinges skärgård och havsområdet utanför
kusten. Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som kan redovisas
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
Försvarsmakten har 2017-11-30 fattat beslut om förnyad redovisning av riksintressen
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Riksintressekataloger med
värdebeskrivningar samt kartor för alla landets län finns på Försvarsmaktens hemsida,
www.forsvarsmakten.se.
Planen redovisar tydligt de intressen som finns inom respektive område.
Länsstyrelsen vill framföra att utanför Sölvesborg och Karlshamns kust finns områden
utpekade som riksintresse för energi enligt 3 kap.6 § MB. Vindkraftsproduktion i dessa
lägen utgör en konflikt med riksintresset för totalförsvaret och Sjöövningsområde Hanö.
Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan medföra betydande negativ
påverkan på militära intressen och utpekade riksintressen för totalförsvarets militära
del. Den exakta effekten kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att
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informationen omfattas av försvarssekretess. Se mer under rubriken Energiproduktion
och energidistribution.

Totalförsvarets civila delar- MSB
Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har tidigare meddelat att man under 2018 kommer att arbeta med att se över
riksintresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga att beakta i den
översiktliga planeringen framöver.
Riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 MB
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Natur
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MBfår exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Skada på ett
Natura 2000-område kan uppkomma även om åtgärden sker utanför området, eftersom
det kan påverka livsmiljön eller de arter som finns inom skyddsområdet. De
utvecklingsområden som kan påverka ett Natura 2000-område, bör undantas från
exploatering.
Miljökonsekvenser gällande energi (sid 33), ”Dessa höga ljud som uppstår vid pålning
kan fördas långa sträckor i vatten”. Länsstyrelsen vill påpeka att ljudvågorna vid
pålningsarbete kan bli så starka att de orsakar permanenta hörselskador hos tumlare nära
arbetsplatsen och kan störa deras beteende på flera kilometers avstånd. Länsstyrelsen
anser att denna miljökonsekvens tydligt bör framgå i stycket.
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Notera att BSPA-områden nu för tiden kallas Helcom MPA (Marien Protected Areas).
Benämningen på sid. 34, 39 och 77 bör justeras.
Under stycket om miljökvalitetsnormer för vatten nämns EU:s ramdirektiv för vatten
och förvaltningen av vattenförekomsterna. Länsstyrelsen anser att stycket bör
kompletteras med information om havsmiljödirektivet som även det innehåller relevanta
miljökvalitetsnormer med en förvaltning kopplad till sig. Övriga regleringar som är
värdefulla att se över i den kommunala havsplaneringen är ankringsförbud,
sjötrafikförordningen, ammunitionsdumpningsplatser, dykförbud och lagstiftning
kopplad till kulturmiljö.
Länsstyrelsen anser att bottensubstratets koppling till naturvärden. ”Även bottenlevande
djur har svårt att trivas i de grunda sandbottnarna”. Somliga bottenlevande djur trivs
på sandbottnar och andra på hårdbotten. Förslag till omformulering: Även för många
bottenlevande djur kan grunda sandbottnar vara en utmanande miljö.
NK23 Torhamns skärgård (sid 69). ”Vattenområdet mellan Torhamn och Utklippan är
ett värdefullt marint referensområde för miljöundersökningar”. Länsstyrelsen
instämmer och tycker att det är positivt att ett marint referensområde finns utpekat.
N5 Biskopsmåla (sid 74). Djuputbredningen av tångbälten är större än vid andra
kustområden i Blekinge”. Förslagsvis ändras formulering
tillföljande:”Djuputbredningen av tångbältena ligger inom ramen för vad som kan
förväntas i ett relativt öppet havsområde utan stor påverkan från tillrinnande
vattendrag.”
På sid. 73 har en del av meningen i andra stycket fallit bort. ”Bildande av naturreservat
bidrar till att uppfylla flera av.”
Under övriga områdesskydd och värden kan man även komplettera texten med
planerade naturreservat. För tillfället arbetar Länsstyrelsen aktivt med Valjeviken och
Björkenabben i Sölvesborgs kommun, Utlängan och Ungskär i Karlskrona kommun
samt Blåmusselbankar i Biskopsmåla- Bräkne Hoby i Ronneby kommun.
Under Natur (sid 33). ”Blekinge är i huvudsak förskonat från de allvarliga problem med
fiskdöd och dålig vattenkvalitet som på senare år har rapporterats från västra
Hanöbukten”? Länsstyrelsen vill poängtera att kunskapen gällande påverkan från
miljöproblemen i Hanöbukten är otillräcklig. Länsstyrelsen föreslår att man
omformulerar till: ”Blekinge är troligen förskonat från de allvarliga.”.
Under värdebeskrivningen kopplad till vattenbruk på sidan 54 står det att ”Den
biologiska mångfalden är större i haven än på land…”. Texten bör kompletteras med
att det finns fler arter på land (som man känner till). Östersjön är ett artfattigt hav där
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organismerna är utsatta för flera typer av stress som exempelvis salthalt och miljögifter.
Vid vattenbruk bör särskild hänsyn tas till Östersjöns brackvattenmiljö och de
påfrestningar som är koppade till detta. När det gäller fiskodlingar inom länet i marin
miljö, så finns en odling i Karlshamns kommun och ytterligare en i Ronneby kommun
som troligtvis kommer att starta upp inom den närmsta tiden.
Riksintresse yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Havsplanen ska ge förutsättningar för yrkesfisket. Det vore önskvärt att det tydligt
framgår i detta stycke hur stor del av intresseområdena för yrkesfiske som vägs bort.
Det står vidare att ”Ökad sjöfart leder även till ökade luftutsläpp från sjöfarten vilket
kan påverka fisket” (sid. 29). Länsstyrelsen skulle vilja att det påståendet förtydligas
med på vilket sätt luftutsläppen påverkar fisket.
Under rubriken yrkesfiske finns en underrubrik som heter ”Skyddade områden” (sid
29). Här omnämns naturreservaten, men inte Natura 2000-områden.
De marina naturreservat som nämns är: Tromtö, Utklippan, Eriksberg, Stärnö-Boön, Gö
och Tjärö. Länsstyrelsen vill påpeka att denna lista har utökats och de marina
naturreservat som finns idag är Sölvesborgviken, Sillnäs, Eriksberg, Stärnö-Boön,
Tjärö, Gö, Tromtö, Utklippan. Denna justering kan även göras på sid. 53. Länsstyrelsen
vill även uppmärksamma de marina Natura 2000 områden som finns samt det marina
biotopskyddsområdet Malkvarn utanför Hanö. Även dessa är marina skyddade områden
i vid bemärkelse.
NK16 Listerby skärgård-Tromtö (sid 69). Länsstyrelsen föreslår att texten kompletteras
med några meningar om områdets betydelse för fisk. Förslagsvis: ”De stora
grundområdena skyddade från påverkan av vågor från havet utgör en idealisk miljö för
rotade vattenväxter och lösliggande blåstång. Många arter av sötvattensfisk, som gädda
och abborre, finner här goda betingelser för reproduktion och uppväxt.”
S. 20 Hanöbanken. Planen anger att yrkesfisket endast har intressen inom område 5b.
Och gränsen för yrkesfiskets riksintresse går just där. Om vi i stället gör bedömningen
utifrån det regionala fisket i Blekinge så är Länsstyrelsens bedömning att yrkesfiskets
intressen är lika starka i 5a som i 5b.
S. 22 Länsstyrelsen delar uppfattningen att ett socialt hållbart yrkesfiske är viktigt för
målsättningen om en levande kust och skärgård. Det kan därför vara lämpligt att även
lyfta in ett av målen från ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”,
Jordbruksverket 2016, exempelvis från sidan 12: För att strategins mål ska kunna
förverkligas behöver myndigheterna bidra med en bra förvaltning som tar biologisk,
social och ekonomisk hänsyn.
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S.26 och 29 sammanfattning och övriga regleringar. Hållbarhet vilar på flera ben.
Planförslaget tar upp att ett syfte med havsplanen är att ge förutsättningar för ett
miljömässigt hållbart fiske. Länsstyrelsen ser gärna att detta kompletteras med ett
socialt och ekonomiskt hållbart fiske.
s.39 Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna om att beslut om fredningsområden för
fisk tas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen samt andra intressenter
har möjligheten att lämna förslag.
s.52 planeringsförutsättningar, yrkesfiske. Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten tog 2016 fram en strategi för yrkesfiskets utveckling: ” Svenskt
yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Det finna anledning att hänvisa till
denna både när det gäller värdebeskrivning och vision om fiskenäringens utveckling.
s.52 Länsstyrelsens vill upplysa kommunerna att det finns i en fiskodling med kassar i
kustvattnet även i Ronneby kommun, precis som i Karlshamns kommun.
Riksintresse för energi 3 kap. 8 § MB och områden för vindkraft
I enlighet med 4 kap. 10 § MB gällande avvägning mellan oförenliga intressen vill
Länsstyrelsen upplysa kommunerna att i samrådshandlingen (2018-01-08) anges under
Områdesvisa ställningstagande (s.19-21) fyra områden med huvudanvändning energi,
antingen ensamt eller i kombination med annan huvudanvändning. Dessa områden
stämmer överens med de av Statens Energimyndighet utpekade riksintressena för
vindbruk.
För två av områdena, 5a (Hanöbanken väst) och 5b (Hanöbanken öst), finns sedan
tidigare en intressekonflikt med riksintresse för totalförsvaret. I Förslag till Havsplan
Östersjön (samrådshandling 2018-02-15) från Havs- och vattenmyndigheten har
riksintresset för vindbruk vägts bort. Därmed avviker den föreslagna havsplanen för
Blekinges kustkommuner mot det nuvarande förslaget till nationell havsplan från Havsoch vattenmyndigheten.
Regionala och mellankommunala intressen
Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Blekinge. Det som gör länet attraktivt som
besöksmål, gör det ofta attraktivt även för permanentboende. Länsstyrelsen, stödjer
planens inriktning om samordning genom gemensamma riktlinjer för flera
kommuner. De mellankommunala intressena kan med fördel även redovisas på
karta.
Olika typer av etableringar till havs riskerar att ligga inom MSA-påverkade zoner eller
inom influensområden för luftrum enligt 3 kap. 9 § MB. MSA-ytorna för flygplatsen i
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Ronneby är redovisad enligt planen men zonerna från Kalmar och Kristianstad, bör
även de redovisas i planen. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet
att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges
möjlighet att yttra sig över planen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen hör berörda
flygplatser samt Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens
webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Luftfartsverket, vilka lämnar eget yttrande, har inget att erinra mot gällande havsplan.
Länsstyrelsen vill dock lyfta fram att före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd
finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen
SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och
andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort).
Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast
4 veckor före uppförandet av byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och
registrator@fmv.se.
Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Planen behandlar väldigt lite om miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden.
Länsstyrelsen anser att det vore fördelaktigt med en underkarta som pekar ut kända
områden med föroreningar och ammunitionsdumpningsplatser, inklusive platser där
man hittat senapsgas. Information om dessa är ofta väl kända och finns utmärkta på
sjökort. En sådan karta skulle hjälpa till vid större, regionala ställningstaganden och
hjälpa till i planeringen av naturinsatser, miljöfarlig verksamhet samt kabeldragningar.
Buller
Se information om anläggningsbuller vid anläggningar under stycket ”Natur”
Utvinning av material
Område 4c. Klippbanken.
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning sandutvinning är beläget inom
riksintresse sjöövningsområde Hanö. Samråd ska ske med Försvarsmakten, vilka lämnar
eget yttrade. Den interkommunala planen stämmer i detta område överens med punkten som
pekats ut i det statliga samrådsförslaget på havsplan för Östersjön framtaget av Hav och
Vattenmyndigheten,

Förorenade områden
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Länsstyrelsen föreslår att under förslag till åtgärder föreslås bland annat att en ”regional
plan för oljebekämpning i kustområdet bör tas fram för Blekinge för att minska skadan
som uppstår vid eventuella sjöfartsolyckor som medför större oljeläckage”.
Länsstyrelsen påpekar att det finns en uppdaterad regional oljeskyddsplan (2017) som
behöver kompletteras med en uppdaterad miljöatlas.
Se även under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Infrastruktur
Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande visar på att MSA-ytan för Kallinge flygplats
redovisas i kartan på sidan 56. Delar av Blekinges fastland och kust berörs även av
MSA-ytorna för flygplatserna i Kalmar och Kristianstad, vilka bör redovisas i planen.
Se vidare information under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och
erosion.
Kulturmiljö
Marinarkeologi
Länsstyrelsen anser att kommunerna gjort ett bra arbete gällande kulturmiljö men en
tydlig koppling till kulturmiljölagen saknas.
Texten bör använda begreppet fornlämning istället för fornminnen.
s. 13 Intressekonflikter:
Kulturmiljö – yrkesfiske. Spökgarn fastnar ofta i vrak vilket leder till att
kulturmiljövärden skadas, förutom att de fortsätter att fiska. Vid borttagande av garnen
är det viktigt att antikvarisk expertis är med för att inte skada ytterligare. (se även s 43
om marint skräp).
Kulturmiljö-Luft- och sjöfart. Här borde också muddring av hamnar och farleder ingå.
Då blir påverkan större.
S.19 Områdesvisa ställningstaganden
Kännedom om kulturmiljölagen (1988:950) och den arkeologiska processen är dålig.
Beredskap skapas genom att informera om parallella lagstiftningar. Den regionala
havsplanen bör ge en helhetsbild av planeringsförutsättningarna till havs för att undvika
att projekt eller verksamheter får tillstånd enligt miljöbalken, för att sedan ytterligare
behöva tillståndsprövas enligt Kulturmiljölagen. Det leder till obalans i
tillståndsprövningen.
Det är viktigt att företagaren hanterar kulturmiljö i god tid för att kunna tidsplanera och
samverka vid t ex sjömätningar till havs för att minska kostnader.
Systematiska inventeringar saknas i havet vilket innebär att det generellt är brist på
planeringsunderlag för arkeologi i havet. Det som är känt registreras i
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS). Det som registrerats är ofta inte
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antikvariskt bedömt, vilket innebär att få lämningar är fornlämningsklassade.
Positionerna är en riktlinje och är oftast inte exakt angivna. Det, tillsammans med att
olika verksamheter har olika påverkansområden, gör att det är svårt att sätta ett generellt
säkerhetsavstånd. Arbetet fortgår för att få ökad kännedom och bättre tekniker för att
dokumentera botten. Detta gör att nya fornlämningar tillkommer. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen oavsett om de är kända eller inte. Det bristfälliga
underlaget gör att områden inte kan friskrivas till förmån för andra intressen, utan att
dessa utretts arkeologiskt. Detta sker som en del av en prövningsprocess inför en
exploatering och betalas av företagaren. Det krävs nästan alltid en arkeologisk utredning
innan någon större exploatering i havet kan ske.
Inom de områdesvisa ställningstagandena bör ovanstående förklaras. Kulturmiljö kan
ingå även utanför kustzonen, men det är särskilt känsligt i kustzonen och vid
landanslutningar. Det är viktigt att planera projekten som helhet även om inte alla
områden ingår i planen.
S 21. Kulturvärden
Formuleringen bör skriva översvämmade istället för sjunkna.
Länsstyrelsen ser positivt på vidare kontakt med länsstyrelsen inför beställning av till
exempel inventeringar. Det är även länsstyrelsen eller konsulter utvalda av länsstyrelsen
som gör värdering, analys och pekar ut områden.
S 27 Om miljöbedömning
Även Kulturmiljölagen bör tas upp som lagstiftning, precis som Plan – och Bygglagen
och Miljö Balken.
S 27 Kulturmiljö. Här bör framgå att fornlämningar är skyddade enligt KML oavsett om
de är kända eller inte.
S 35 Förslag till åtgärder. Verka för en tidig kontakt med Länsstyrelsen för samråd
enligt 10§ 2 kap. KML.
S 39 Lagstiftning om havsplanering – även här bör Kulturmiljölagen tas upp.
Friluftsliv
Notera att riksintressen för friluftsliv utpekas av Naturvårdsverket efter samråd med
Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeristyrelsen har upphört (sid 49). Riksintressen för
yrkesfiske utpekas av Havs- och vattenmyndigheten eftersom Fiskeriverket har upphört
(sid. 53).
Hushållning med resurser
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Enligt hushållsförordningen 1998:896 3§ ska Länsstyrelsen ta de initiativ som behövs
för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och
beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt
som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen
av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i
den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka
för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.
Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För
ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska
dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen är positiv till att havsplanen ska bidra till en marin grön infrastruktur och
främjandet av ekosystemtjänster (ett av de övergripande planeringsmålen). I det
beskrivande stycket om ekosystemtjänster under kapitlet om planeringsförutsättningar
(sid. 38-39) föreslår Länsstyrelsen att man kompletterar texten med kopplingen till grön
infrastruktur. Definitionen av grön infrastruktur är följande: "Grön infrastruktur utgör
ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet". Genom att förslaget till havsplan tar hänsyn till grön infrastruktur och
ekosystemtjänster, uppfylls även ett etappmål under biologisk mångfald: Betydelsen av
den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster. Senast år 2018 ska
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
Det skulle även vara av intresse att bedöma vilka ev. konsekvenser förslaget till
havsplan har på naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster till förmån för
människor och samhälle, samt hur planförslaget påverkar den marina gröna
infrastrukturen.
Det är positivt att grön infrastruktur nämns i värdebeskrivningen under natur
(planeringsförutsättningar, sid. 67). Länsstyrelsen föreslår att det sista stycket flyttas
fram till inledningen, förslagsvis i kombination med beskrivningen av ekosystemtjänster
på sid. 38.

Klimatförändringar
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Blekinge har ett gynnsamt klimatläge för svenska förhållanden men är också i ett utsatt
läge för väder och vind på grund av närheten till havet. Klimatförändringar kommer att
påverka haven och människans möjlighet att nyttja havet som resurs på många olika
sätt. Det finns stor sannolikhet att klimatfrågan innebär förändringar i ekosystemen,
isläggningsmönster, strömmar och syresättning, vind- och vågmönster. Människans
utsläpp av koldioxid innebär även en ökad försurning av haven med potentiellt
långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. De klimatologiska
förutsättningarna och deras förväntade förändring i tid, både avseende medelvärden och
variationer, är således viktiga parametrar för planeringsprocessen.
I Östersjön kan ekosystemen förändras drastiskt.
Miljömål
Arbetet med en översiktsplan för Blekinge havsområde har bäring på lagstiftning,
direktiv och strategier på era olika nivåer; global, europeisk, nationell och regional nivå.
Länsstyrelsen anser att kustkommunerna på ett tydligt och fördelaktigt sätt visar på hur
planen knyter an till miljökvalitetsnormer och miljömål på såväl global som nationell
och regional nivå.
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt miljöbalkens kapitel 6 kap 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen
innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om
antagandet av planen eller programmet.
Miljöpåverkan av planen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga
miljöarbetet för respektive kommun.
Uppföljningen sker bland annat genom aktualisering av havsplanen. Syftet med
uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på det sätt som det är
tänkt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser.
Samråd med Länsstyrelsen hölls under maj/juni 2017.

De som deltagit i beslutet
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Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Larsson med samhällsplanerare Anna
Martinsson som föredragande. I beslutet har även klimat- och energistrateg Ulf
Hansson, länsfiskekonsulent Lars Lundahl, miljöskyddshandläggare Anna Algö,
marinekolog Jenny Hertzman, marinbiolog Ulf Lindahl, avdelningschef Lars Olsson,
planrkitekt Carina Burelius och marinarkeolog Petra Stråkendal deltagit.
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HAVSPLAN
FÖR BLEKINGES KUSTKOMMUNER
Ändring av översiktsplaner avseende havsområdet i
Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun
Ronneby kommun - Karlskrona kommun

Remissammanställning

SAMRÅDSYTTRANDEN I ORIGINAL
HAVSPLAN FÖR BLEKINGES KUSTKOMMUNER - PLANKARTA
ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLANER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN, KARLSHAMNS KOMMUN, RONNEBY KOMMUN OCH KARLSKRONA KOMMUN

SAMRÅDSHANDLING
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Se separat teckenförklaring.
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Karlskrona kommun

Begäran om yttrande över interkommunal havsplan för Blekinge
Er beteckning:

Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit Sölvesborgs, Karlshamns, Ronnebys och
Karlskronas förslag till översiktsplaner avseende havsområdet för samråd.
Redogörelse för ärendet
”För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det
finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid
planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska
omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt
territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från
baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium
och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga
om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet
med planen. Lag (2017:1274).
Kustkommuner ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land,
för kusten och för territorialhavet.
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen. Enligt 4
kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget
det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den svenska ekonomiska
zonen. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i
havsplaneringsförordningen (2015:400).

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge

201

blekinge@lansstyrelsen.se

Org.nr
202100-2320

YTTRANDE

2018-05-07

2 (13)

538-967-2018

Länsstyrelsen ser det som önskvärt att planen på ett bra sätt samspelar med regionalt
tillväxtarbete. Samråd bör äga rum med länsstyrelsen, berörda kommuner,
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9 § PBL).
Länsstyrelsen i Blekinge och biosfärområdet Blekinge Arkipelag tog under hösten 2014
initiativ till en kommungemensam havsplanering för kustkommunerna i Blekinge.
Kommunerna inledde sedan ett arbete under 2015 med att, i samverkan med
länsstyrelsen, inventera kunskapsunderlag, undersöka möjligheterna att söka
projektmedel och att hitta strukturerna för ett samarbete kring framtagandet av en
gemensam havsplan i form av en fördjupning av översiktsplan.
Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är
regeringen angelägen om att de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner
stämmer överens när havsplanerna väl antas. Havs- och vattenmyndigheten har därför
avsatt pengar till så kallat KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I (statlig)
Samverkan) för 2016 och 2017. Pengarna har fördelats till landets kustlänsstyrelser som
ansvarar för utlysning och prövning av ansökningar från kommunerna. Blekinges
kustkommuner tog våren 2016 fram en projektplan och medel söktes och beviljades för
planarbetet.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunerna genomför en interkommunal
havsplan för länet. En havsplan ämnar skapa välbehövlig överblick över kommunens
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planeringssituation och tydliggör långsiktigt strukturella frågeställningar och
utvecklingsstrategier.
Riksintressen
Kommunerna har angivit vilka riksintressen som finns i kommunen och angivit hur
riksintressena ska tillgodoses under respektive riksintresse.
Riksintresse för friluftslivet/ naturvården/ kulturmiljövården 3 kap 6 § MB
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän syn- punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kultur- miljön. Därför bör ingen
exploatering, som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön, ske inom dessa
områden.
Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB
Försvarsfrågor inom havsplaneringen behandlas nationellt och ingår inte i samverkan
med andra länder. Eventuell påverkan på totalförsvarets intressen behöver dock beaktas
när gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra sektorer hanteras. Totalförsvarets
militära del ges förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, bland annat genomföra
militära övningar under olika förhållanden och bedriva signalspaning. Havsplanerna ska
även ta hänsyn till behovet av strategisk försörjning av Sverige vid trängt läge inklusive
säkerställande av transporters handlingsfrihet under krisberedskap.
Försvarsmakten pekar ut riksintressen och deras influensområden, samt andra områden
av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de områden som har utpekats som
riksintresse av Försvarsmakten finns övnings- och skjutområden och tekniska
anläggningar. Flera sådana områden finns i Blekinges skärgård och havsområdet utanför
kusten. Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som kan redovisas
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
Försvarsmakten har 2017-11-30 fattat beslut om förnyad redovisning av riksintressen
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Riksintressekataloger med
värdebeskrivningar samt kartor för alla landets län finns på Försvarsmaktens hemsida,
www.forsvarsmakten.se.
Planen redovisar tydligt de intressen som finns inom respektive område.
Länsstyrelsen vill framföra att utanför Sölvesborg och Karlshamns kust finns områden
utpekade som riksintresse för energi enligt 3 kap.6 § MB. Vindkraftsproduktion i dessa
lägen utgör en konflikt med riksintresset för totalförsvaret och Sjöövningsområde Hanö.
Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan medföra betydande negativ
påverkan på militära intressen och utpekade riksintressen för totalförsvarets militära
del. Den exakta effekten kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att
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informationen omfattas av försvarssekretess. Se mer under rubriken Energiproduktion
och energidistribution.

Totalförsvarets civila delar- MSB
Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har tidigare meddelat att man under 2018 kommer att arbeta med att se över
riksintresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga att beakta i den
översiktliga planeringen framöver.
Riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 MB
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Natur
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MBfår exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Skada på ett
Natura 2000-område kan uppkomma även om åtgärden sker utanför området, eftersom
det kan påverka livsmiljön eller de arter som finns inom skyddsområdet. De
utvecklingsområden som kan påverka ett Natura 2000-område, bör undantas från
exploatering.
Miljökonsekvenser gällande energi (sid 33), ”Dessa höga ljud som uppstår vid pålning
kan fördas långa sträckor i vatten”. Länsstyrelsen vill påpeka att ljudvågorna vid
pålningsarbete kan bli så starka att de orsakar permanenta hörselskador hos tumlare nära
arbetsplatsen och kan störa deras beteende på flera kilometers avstånd. Länsstyrelsen
anser att denna miljökonsekvens tydligt bör framgå i stycket.

204

YTTRANDE

2018-05-07

5 (13)

538-967-2018

Notera att BSPA-områden nu för tiden kallas Helcom MPA (Marien Protected Areas).
Benämningen på sid. 34, 39 och 77 bör justeras.
Under stycket om miljökvalitetsnormer för vatten nämns EU:s ramdirektiv för vatten
och förvaltningen av vattenförekomsterna. Länsstyrelsen anser att stycket bör
kompletteras med information om havsmiljödirektivet som även det innehåller relevanta
miljökvalitetsnormer med en förvaltning kopplad till sig. Övriga regleringar som är
värdefulla att se över i den kommunala havsplaneringen är ankringsförbud,
sjötrafikförordningen, ammunitionsdumpningsplatser, dykförbud och lagstiftning
kopplad till kulturmiljö.
Länsstyrelsen anser att bottensubstratets koppling till naturvärden. ”Även bottenlevande
djur har svårt att trivas i de grunda sandbottnarna”. Somliga bottenlevande djur trivs
på sandbottnar och andra på hårdbotten. Förslag till omformulering: Även för många
bottenlevande djur kan grunda sandbottnar vara en utmanande miljö.
NK23 Torhamns skärgård (sid 69). ”Vattenområdet mellan Torhamn och Utklippan är
ett värdefullt marint referensområde för miljöundersökningar”. Länsstyrelsen
instämmer och tycker att det är positivt att ett marint referensområde finns utpekat.
N5 Biskopsmåla (sid 74). Djuputbredningen av tångbälten är större än vid andra
kustområden i Blekinge”. Förslagsvis ändras formulering
tillföljande:”Djuputbredningen av tångbältena ligger inom ramen för vad som kan
förväntas i ett relativt öppet havsområde utan stor påverkan från tillrinnande
vattendrag.”
På sid. 73 har en del av meningen i andra stycket fallit bort. ”Bildande av naturreservat
bidrar till att uppfylla flera av.”
Under övriga områdesskydd och värden kan man även komplettera texten med
planerade naturreservat. För tillfället arbetar Länsstyrelsen aktivt med Valjeviken och
Björkenabben i Sölvesborgs kommun, Utlängan och Ungskär i Karlskrona kommun
samt Blåmusselbankar i Biskopsmåla- Bräkne Hoby i Ronneby kommun.
Under Natur (sid 33). ”Blekinge är i huvudsak förskonat från de allvarliga problem med
fiskdöd och dålig vattenkvalitet som på senare år har rapporterats från västra
Hanöbukten”? Länsstyrelsen vill poängtera att kunskapen gällande påverkan från
miljöproblemen i Hanöbukten är otillräcklig. Länsstyrelsen föreslår att man
omformulerar till: ”Blekinge är troligen förskonat från de allvarliga.”.
Under värdebeskrivningen kopplad till vattenbruk på sidan 54 står det att ”Den
biologiska mångfalden är större i haven än på land…”. Texten bör kompletteras med
att det finns fler arter på land (som man känner till). Östersjön är ett artfattigt hav där
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organismerna är utsatta för flera typer av stress som exempelvis salthalt och miljögifter.
Vid vattenbruk bör särskild hänsyn tas till Östersjöns brackvattenmiljö och de
påfrestningar som är koppade till detta. När det gäller fiskodlingar inom länet i marin
miljö, så finns en odling i Karlshamns kommun och ytterligare en i Ronneby kommun
som troligtvis kommer att starta upp inom den närmsta tiden.
Riksintresse yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Havsplanen ska ge förutsättningar för yrkesfisket. Det vore önskvärt att det tydligt
framgår i detta stycke hur stor del av intresseområdena för yrkesfiske som vägs bort.
Det står vidare att ”Ökad sjöfart leder även till ökade luftutsläpp från sjöfarten vilket
kan påverka fisket” (sid. 29). Länsstyrelsen skulle vilja att det påståendet förtydligas
med på vilket sätt luftutsläppen påverkar fisket.
Under rubriken yrkesfiske finns en underrubrik som heter ”Skyddade områden” (sid
29). Här omnämns naturreservaten, men inte Natura 2000-områden.
De marina naturreservat som nämns är: Tromtö, Utklippan, Eriksberg, Stärnö-Boön, Gö
och Tjärö. Länsstyrelsen vill påpeka att denna lista har utökats och de marina
naturreservat som finns idag är Sölvesborgviken, Sillnäs, Eriksberg, Stärnö-Boön,
Tjärö, Gö, Tromtö, Utklippan. Denna justering kan även göras på sid. 53. Länsstyrelsen
vill även uppmärksamma de marina Natura 2000 områden som finns samt det marina
biotopskyddsområdet Malkvarn utanför Hanö. Även dessa är marina skyddade områden
i vid bemärkelse.
NK16 Listerby skärgård-Tromtö (sid 69). Länsstyrelsen föreslår att texten kompletteras
med några meningar om områdets betydelse för fisk. Förslagsvis: ”De stora
grundområdena skyddade från påverkan av vågor från havet utgör en idealisk miljö för
rotade vattenväxter och lösliggande blåstång. Många arter av sötvattensfisk, som gädda
och abborre, finner här goda betingelser för reproduktion och uppväxt.”
S. 20 Hanöbanken. Planen anger att yrkesfisket endast har intressen inom område 5b.
Och gränsen för yrkesfiskets riksintresse går just där. Om vi i stället gör bedömningen
utifrån det regionala fisket i Blekinge så är Länsstyrelsens bedömning att yrkesfiskets
intressen är lika starka i 5a som i 5b.
S. 22 Länsstyrelsen delar uppfattningen att ett socialt hållbart yrkesfiske är viktigt för
målsättningen om en levande kust och skärgård. Det kan därför vara lämpligt att även
lyfta in ett av målen från ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”,
Jordbruksverket 2016, exempelvis från sidan 12: För att strategins mål ska kunna
förverkligas behöver myndigheterna bidra med en bra förvaltning som tar biologisk,
social och ekonomisk hänsyn.
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S.26 och 29 sammanfattning och övriga regleringar. Hållbarhet vilar på flera ben.
Planförslaget tar upp att ett syfte med havsplanen är att ge förutsättningar för ett
miljömässigt hållbart fiske. Länsstyrelsen ser gärna att detta kompletteras med ett
socialt och ekonomiskt hållbart fiske.
s.39 Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna om att beslut om fredningsområden för
fisk tas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen samt andra intressenter
har möjligheten att lämna förslag.
s.52 planeringsförutsättningar, yrkesfiske. Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten tog 2016 fram en strategi för yrkesfiskets utveckling: ” Svenskt
yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Det finna anledning att hänvisa till
denna både när det gäller värdebeskrivning och vision om fiskenäringens utveckling.
s.52 Länsstyrelsens vill upplysa kommunerna att det finns i en fiskodling med kassar i
kustvattnet även i Ronneby kommun, precis som i Karlshamns kommun.
Riksintresse för energi 3 kap. 8 § MB och områden för vindkraft
I enlighet med 4 kap. 10 § MB gällande avvägning mellan oförenliga intressen vill
Länsstyrelsen upplysa kommunerna att i samrådshandlingen (2018-01-08) anges under
Områdesvisa ställningstagande (s.19-21) fyra områden med huvudanvändning energi,
antingen ensamt eller i kombination med annan huvudanvändning. Dessa områden
stämmer överens med de av Statens Energimyndighet utpekade riksintressena för
vindbruk.
För två av områdena, 5a (Hanöbanken väst) och 5b (Hanöbanken öst), finns sedan
tidigare en intressekonflikt med riksintresse för totalförsvaret. I Förslag till Havsplan
Östersjön (samrådshandling 2018-02-15) från Havs- och vattenmyndigheten har
riksintresset för vindbruk vägts bort. Därmed avviker den föreslagna havsplanen för
Blekinges kustkommuner mot det nuvarande förslaget till nationell havsplan från Havsoch vattenmyndigheten.
Regionala och mellankommunala intressen
Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Blekinge. Det som gör länet attraktivt som
besöksmål, gör det ofta attraktivt även för permanentboende. Länsstyrelsen, stödjer
planens inriktning om samordning genom gemensamma riktlinjer för flera
kommuner. De mellankommunala intressena kan med fördel även redovisas på
karta.
Olika typer av etableringar till havs riskerar att ligga inom MSA-påverkade zoner eller
inom influensområden för luftrum enligt 3 kap. 9 § MB. MSA-ytorna för flygplatsen i

207

YTTRANDE

2018-05-07

8 (13)

538-967-2018

Ronneby är redovisad enligt planen men zonerna från Kalmar och Kristianstad, bör
även de redovisas i planen. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet
att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges
möjlighet att yttra sig över planen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen hör berörda
flygplatser samt Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens
webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Luftfartsverket, vilka lämnar eget yttrande, har inget att erinra mot gällande havsplan.
Länsstyrelsen vill dock lyfta fram att före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd
finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen
SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och
andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort).
Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast
4 veckor före uppförandet av byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och
registrator@fmv.se.
Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Planen behandlar väldigt lite om miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden.
Länsstyrelsen anser att det vore fördelaktigt med en underkarta som pekar ut kända
områden med föroreningar och ammunitionsdumpningsplatser, inklusive platser där
man hittat senapsgas. Information om dessa är ofta väl kända och finns utmärkta på
sjökort. En sådan karta skulle hjälpa till vid större, regionala ställningstaganden och
hjälpa till i planeringen av naturinsatser, miljöfarlig verksamhet samt kabeldragningar.
Buller
Se information om anläggningsbuller vid anläggningar under stycket ”Natur”
Utvinning av material
Område 4c. Klippbanken.
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning sandutvinning är beläget inom
riksintresse sjöövningsområde Hanö. Samråd ska ske med Försvarsmakten, vilka lämnar
eget yttrade. Den interkommunala planen stämmer i detta område överens med punkten som
pekats ut i det statliga samrådsförslaget på havsplan för Östersjön framtaget av Hav och
Vattenmyndigheten,

Förorenade områden
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Länsstyrelsen föreslår att under förslag till åtgärder föreslås bland annat att en ”regional
plan för oljebekämpning i kustområdet bör tas fram för Blekinge för att minska skadan
som uppstår vid eventuella sjöfartsolyckor som medför större oljeläckage”.
Länsstyrelsen påpekar att det finns en uppdaterad regional oljeskyddsplan (2017) som
behöver kompletteras med en uppdaterad miljöatlas.
Se även under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Infrastruktur
Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande visar på att MSA-ytan för Kallinge flygplats
redovisas i kartan på sidan 56. Delar av Blekinges fastland och kust berörs även av
MSA-ytorna för flygplatserna i Kalmar och Kristianstad, vilka bör redovisas i planen.
Se vidare information under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och
erosion.
Kulturmiljö
Marinarkeologi
Länsstyrelsen anser att kommunerna gjort ett bra arbete gällande kulturmiljö men en
tydlig koppling till kulturmiljölagen saknas.
Texten bör använda begreppet fornlämning istället för fornminnen.
s. 13 Intressekonflikter:
Kulturmiljö – yrkesfiske. Spökgarn fastnar ofta i vrak vilket leder till att
kulturmiljövärden skadas, förutom att de fortsätter att fiska. Vid borttagande av garnen
är det viktigt att antikvarisk expertis är med för att inte skada ytterligare. (se även s 43
om marint skräp).
Kulturmiljö-Luft- och sjöfart. Här borde också muddring av hamnar och farleder ingå.
Då blir påverkan större.
S.19 Områdesvisa ställningstaganden
Kännedom om kulturmiljölagen (1988:950) och den arkeologiska processen är dålig.
Beredskap skapas genom att informera om parallella lagstiftningar. Den regionala
havsplanen bör ge en helhetsbild av planeringsförutsättningarna till havs för att undvika
att projekt eller verksamheter får tillstånd enligt miljöbalken, för att sedan ytterligare
behöva tillståndsprövas enligt Kulturmiljölagen. Det leder till obalans i
tillståndsprövningen.
Det är viktigt att företagaren hanterar kulturmiljö i god tid för att kunna tidsplanera och
samverka vid t ex sjömätningar till havs för att minska kostnader.
Systematiska inventeringar saknas i havet vilket innebär att det generellt är brist på
planeringsunderlag för arkeologi i havet. Det som är känt registreras i
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS). Det som registrerats är ofta inte
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antikvariskt bedömt, vilket innebär att få lämningar är fornlämningsklassade.
Positionerna är en riktlinje och är oftast inte exakt angivna. Det, tillsammans med att
olika verksamheter har olika påverkansområden, gör att det är svårt att sätta ett generellt
säkerhetsavstånd. Arbetet fortgår för att få ökad kännedom och bättre tekniker för att
dokumentera botten. Detta gör att nya fornlämningar tillkommer. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen oavsett om de är kända eller inte. Det bristfälliga
underlaget gör att områden inte kan friskrivas till förmån för andra intressen, utan att
dessa utretts arkeologiskt. Detta sker som en del av en prövningsprocess inför en
exploatering och betalas av företagaren. Det krävs nästan alltid en arkeologisk utredning
innan någon större exploatering i havet kan ske.
Inom de områdesvisa ställningstagandena bör ovanstående förklaras. Kulturmiljö kan
ingå även utanför kustzonen, men det är särskilt känsligt i kustzonen och vid
landanslutningar. Det är viktigt att planera projekten som helhet även om inte alla
områden ingår i planen.
S 21. Kulturvärden
Formuleringen bör skriva översvämmade istället för sjunkna.
Länsstyrelsen ser positivt på vidare kontakt med länsstyrelsen inför beställning av till
exempel inventeringar. Det är även länsstyrelsen eller konsulter utvalda av länsstyrelsen
som gör värdering, analys och pekar ut områden.
S 27 Om miljöbedömning
Även Kulturmiljölagen bör tas upp som lagstiftning, precis som Plan – och Bygglagen
och Miljö Balken.
S 27 Kulturmiljö. Här bör framgå att fornlämningar är skyddade enligt KML oavsett om
de är kända eller inte.
S 35 Förslag till åtgärder. Verka för en tidig kontakt med Länsstyrelsen för samråd
enligt 10§ 2 kap. KML.
S 39 Lagstiftning om havsplanering – även här bör Kulturmiljölagen tas upp.
Friluftsliv
Notera att riksintressen för friluftsliv utpekas av Naturvårdsverket efter samråd med
Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeristyrelsen har upphört (sid 49). Riksintressen för
yrkesfiske utpekas av Havs- och vattenmyndigheten eftersom Fiskeriverket har upphört
(sid. 53).
Hushållning med resurser
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Enligt hushållsförordningen 1998:896 3§ ska Länsstyrelsen ta de initiativ som behövs
för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och
beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt
som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen
av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i
den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka
för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.
Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För
ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska
dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen är positiv till att havsplanen ska bidra till en marin grön infrastruktur och
främjandet av ekosystemtjänster (ett av de övergripande planeringsmålen). I det
beskrivande stycket om ekosystemtjänster under kapitlet om planeringsförutsättningar
(sid. 38-39) föreslår Länsstyrelsen att man kompletterar texten med kopplingen till grön
infrastruktur. Definitionen av grön infrastruktur är följande: "Grön infrastruktur utgör
ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet". Genom att förslaget till havsplan tar hänsyn till grön infrastruktur och
ekosystemtjänster, uppfylls även ett etappmål under biologisk mångfald: Betydelsen av
den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster. Senast år 2018 ska
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
Det skulle även vara av intresse att bedöma vilka ev. konsekvenser förslaget till
havsplan har på naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster till förmån för
människor och samhälle, samt hur planförslaget påverkar den marina gröna
infrastrukturen.
Det är positivt att grön infrastruktur nämns i värdebeskrivningen under natur
(planeringsförutsättningar, sid. 67). Länsstyrelsen föreslår att det sista stycket flyttas
fram till inledningen, förslagsvis i kombination med beskrivningen av ekosystemtjänster
på sid. 38.

Klimatförändringar
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Blekinge har ett gynnsamt klimatläge för svenska förhållanden men är också i ett utsatt
läge för väder och vind på grund av närheten till havet. Klimatförändringar kommer att
påverka haven och människans möjlighet att nyttja havet som resurs på många olika
sätt. Det finns stor sannolikhet att klimatfrågan innebär förändringar i ekosystemen,
isläggningsmönster, strömmar och syresättning, vind- och vågmönster. Människans
utsläpp av koldioxid innebär även en ökad försurning av haven med potentiellt
långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. De klimatologiska
förutsättningarna och deras förväntade förändring i tid, både avseende medelvärden och
variationer, är således viktiga parametrar för planeringsprocessen.
I Östersjön kan ekosystemen förändras drastiskt.
Miljömål
Arbetet med en översiktsplan för Blekinge havsområde har bäring på lagstiftning,
direktiv och strategier på era olika nivåer; global, europeisk, nationell och regional nivå.
Länsstyrelsen anser att kustkommunerna på ett tydligt och fördelaktigt sätt visar på hur
planen knyter an till miljökvalitetsnormer och miljömål på såväl global som nationell
och regional nivå.
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt miljöbalkens kapitel 6 kap 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen
innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om
antagandet av planen eller programmet.
Miljöpåverkan av planen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga
miljöarbetet för respektive kommun.
Uppföljningen sker bland annat genom aktualisering av havsplanen. Syftet med
uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på det sätt som det är
tänkt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser.
Samråd med Länsstyrelsen hölls under maj/juni 2017.

De som deltagit i beslutet
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Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Larsson med samhällsplanerare Anna
Martinsson som föredragande. I beslutet har även klimat- och energistrateg Ulf
Hansson, länsfiskekonsulent Lars Lundahl, miljöskyddshandläggare Anna Algö,
marinekolog Jenny Hertzman, marinbiolog Ulf Lindahl, avdelningschef Lars Olsson,
planrkitekt Carina Burelius och marinarkeolog Petra Stråkendal deltagit.
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Karlskrona kommun
Vårt tjänsteställe, handläggare

HKV PROD INFRA Julia Axman
Julia.Axman@mil.se, 08-788 71 54

Yttrande avseende samråd om havsplan för Blekinges
kustkommuner, Sölvesborgs kommun, Karlshamns
kommun, Ronneby kommun, Karlskrona kommun,
Blekinge län

Konc-181/18

Försvarsmakten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på havsplan för Blekinges
kustkommuner. Försvarsmakten framför erinran på förslag om naturskydd,
hänsynsområden och anläggningar som innebär skada på riksintresse genom att
Försvarsmaktens verksamhet försvåras eller begränsas. I havsplanen pekas flera
anspråk ut inom riksintresset för totalförsvarets militära del sjöövningsområde Hanö
samt inom influensområden för riksintresse Södra Tjurkö och Bollö skjutfält.
Riksintressenas värde består i deras funktion för övning av Försvarsmaktens
huvuduppgift väpnad strid. Övnings- och skjutfält, både till land och till havs, är en
förutsättning för att uppnå förmågan till väpnad strid och utgör därför grundläggande
produktionsresurser för Försvarsmaktens samtliga förband. Övningar och utbildning
vid övnings- och skjutfälten måste kunna genomföras utan störningar av såväl fysiska
som tekniska hinder. Därtill är det av stor betydelse att natur- eller friluftsskydd eller
annan störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten, av fälten då
det kan föranleda krav på bullerstörningar, hastighetsbegränsningar med mera.
Nedan preciseras Försvarsmaktens erinran, yttrandet följer i stort översiktsplanens
disposition.
Områdesvisa ställningstaganden
1a. Taggen: Energiutvinning
Området är beläget inom influensområde samt område med särskilt behov av
hinderfrihet kring riksintressen för totalförsvarets militära del Ravlunda skjutfält.
Ravlunda skjutfält har kapacitet för samövning med flygförband, sådana övningar
kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som Försvarsmakten kan disponera
fritt. Därtill är Ravlunda ett av få skjutfält i landet med möjlighet till stora riskavstånd
(JER)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se
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inom allmänt vattenområde. Inom området med särskilt behov av hinderfrihet kan
Försvarsmakten inte acceptera höga objekt, så som vindkraftverk, då detta skulle
försämra Försvarsmaktens nyttjande av skjutfältet.
Inom område 1a. Taggen kan etablering av vindkraftverk också komma att skada
riksintressen för totalförsvartes militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten kan således inte acceptera vindkraft i området.
1b. Trolleboda: Energiutvinning
Inom området kan etablering av vindkraftverk komma att skada riksintressen för
totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess. Försvarsmakten kan således
inte acceptera vindkraft i området.
2a. Sölvesborgsviken: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2c. Pukaviksbukten: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2d. Gåsfeten: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget inom riksintresse
sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
åtgärder som avser naturskydd eller inrättande av naturskydd då det kan föranleda att
Försvarsmakten tvingas begränsa verksamheten vid övningsområdet. En sådan
begränsning, bedömer Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för buller för
riksintresse Södra Tjurkö och Bollö skjutfält. Försvarsmakten kan inte acceptera
åtgärder som innebär krav på att minska bullerstörningar i området, då det skulle
innebära begränsningar av verksamheten vid skjutfälten.
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2e. Uteklippan: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget inom riksintresse
sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
åtgärder som avser naturskydd eller inrättande av naturskydd då det kan föranleda att
Försvarsmakten tvingas begränsa verksamheten vid övningsområdet. En sådan
begränsning, bedömer Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för buller för
riksintressena Södra Tjurkö och Bollö skjutfält samt Torhamns skjutfält.
Försvarsmakten kan inte acceptera åtgärder som innebär krav på att minska
bullerstörningar i området, då det skulle innebära begränsningar av verksamheten vid
skjutfälten.

217

Sida 2 (4)

Yttrande
Datum

Beteckning

2018-05-03

FM2018-5302:12

Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
3b. Söder Gåsfeten: Försvar och sjöfart
Havsplanen föreslår att lagring av material kan prövas i området. Samråd ska ske
med Försvarsmakten inför en sådan prövning, vilket bör framgå av havsplanen.
4c. Klippbanken. Utvinning av material
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning utvinning av material är beläget
inom riksintresse sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan
Försvarsmakten inte acceptera fasta installationer eller åtgärder som innebär att
Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja sjöövningsområdet begränsas. Samråd ska
ske med Försvarsmakten, vilket bör framgå av havsplanen.
5a. Hanöbanken väst och öst: Försvar, fiske och energiutvinning
Området är beläget inom riksintresse för totalförsvarets militära del
sjöövningsområde Hanö samt inom område med särskilt behov av hinderfrihet. Inom
sjöövningsområdet liksom hinderfrihetsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
fasta anläggningar då sådana påverkar Försvarsmaktens möjlighet att öva fullt ut.
Påverkan på riksintressena består i att fysiska hinder över, på eller under vattnet
begränsar verksamheten för flyg och fartyg.
Inom område Hanöbanken kan etablering av vindkraftverk också komma att skada
riksintressen för totalförsvartes militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten ser dock positivt på att det i havsplanen tydligt framgår att det
föreligger en konflikt mellan intressena försvar och energiutvinning.
Övrigt
I havsplanen uttrycks att vattenbruk och fast infrastruktur kan medges inom hela
havsområdet. Försvarsmakten kan inte acceptera verksamheter och permanenta
åtgärder inom Förvarsmaktens sjöövningsområden då det innebär begränsningar för
Försvarsmaktes möjlighet att bedriva verksamhet.
Bramer, Camilla

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och
ärendehanteringssystem.
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Sändlista
Karlskrona kommun

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

För kännedom
HKV INS MTS
HKV PROD MARIN
HKV PROD FLYG
MarinB
P4
FMV AL Led Nät
Fortifikationsverket
Länsstyrelsen Blekinge län
Sölvesborgs kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun

tillstandsarende.trv@fmv.se
fysplan@fortv.se
blekinge@lansstyrelsen.se
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
byggnadsnamnden@karlshamn.se
stadshuset@ronneby.se
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I planförslagets tematiska ställningstagande för Försvarsmakten finns följande strategi beskriven
” Involvera Försvarsmakten och MSB i planeringsprocesser som berör havet och ha tidig och
löpande dialog när områdesförslag för fasta installationer tas fram.” Detta bör även gälla
sjöfartens intressen, dialog bör även föras med Sjöfartsverket i sådana frågor.
I kapitlet ”Tematiska planeringsförutsättningar saknas farlederna 2711 samt 2075 som är av
riksintresse.
Natura 2000 / områdesskydd
Sjöfartsverket är av den principiella inställningen att sjöfart med tillhörande infrastruktur, såsom
befintlig verksamhet och enskilt transportslag, inte utgör tillståndspliktig verksamhet i områden
som omfattas av områdesskydd.
Vattenbruk
Vid tillståndsprövning av vattenbruk görs en sjösäkerhetsmässig bedömning av anläggningens
placering och lämplighet, det är oklart om någon sådan bedömning gjorts i planarbetet eller om
förslaget helt bygger på miljöaspekter. Detta bör utvecklas eller förtydligas i det fortsatta
arbetet.

Detta ärende har handlagts av chefen för infrastrukturenheten Marielle Svan,
infrastruktursamordnare Johan Eriksson samt Infrastruktursamordnare Niklas Hammarkvist,
varav den sistnämnde varit föredragande.

Marielle Svan
Niklas Hammarkvist
Kopia:
Trafikverket
Transportstyrelsen
Länsstyrelsen Blekinge

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra promenaden 7

0771 63 00 00

202100–065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Niklas Hammarkvist, +46104786047

2018-02-20

Havsplan Blekinge

Infrastruktur

Sölvesborgs kommun
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
Karlshamnskommun
byggnadsnamnden@karlshamn.se
Ronneby kommun
Stadshuset@ronneby.se
Karlskrona kommun
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Sjöfartsverkets samrådsyttrande kring förslag till havsplan för
Blekinges kustkommuner.
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.
Bakgrund
De fyra kommunerna i Blekinge - Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen
av havet, d.v.s. det havsområde som innefattas av kommungränserna.
Sjöfartsverkets synpunkter
Generellt
Sjöfartsverket välkomnar denna mellankommunala översiktsplan för de fyra kustkommunerna i
Blekinge.
Det är positivt att flera kommuner på detta sätt kan enas om gemensamma riktlinjer och
ställningstaganden, vilket bland annat ger förutsättningar för en bättre fysisk planering av
vattenområdena i de berörda kommunerna.
Sjöfartsverket ser dock att förslaget är alltför miljötungt, vilket betyder att kommunerna i allt
väsentligt bortsett från samhällsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden vilket i sin
tur avspeglar sig i avvägningar med tillhörande konsekvenser.
Sjöfartsverket vill också påtala att det inte är kommunernas sak att göra avvägningar mellan
riksintressen enligt PBL i en översiktsplan, kommunerna skall istället visa hur dessa skall
tillgodoses för Länsstyrelsen. I detta avseende har Havs- och vattenmyndigheten ett delvis annat
uppdrag än kustkommunerna.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra promenaden 7

0771 63 00 00

202100–065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Sjöfartsverket noterar att det rent allmänt tycks saknas väsentlig kunskap i utredningsarbetet
kring sjöfartens förutsättningar, hur sjöfart fungerar idag och inte minst hur sektorn kan komma
att förändras i framtiden.
Sjöfartsverket vill påtala behovet av ett mer detaljerat kartunderlag för att det skall bli tydligare
var olika intressekonflikter uppstår.
Luft- och sjöfart
Sjöfartsverket ser att det uppstår en begreppsförvirring när luftfart och sjöfart blandas ihop,
dessa två företeelser bör delas upp då de två transportslagen har helt olika förutsättningar.
Sjöfart / Konsekvenser
Sjöfartsverket ser rent allmänt stora brister i konsekvensutredningen med avseende på sjöfart
vilket leder till delvis felaktiga ställningstaganden.
Utökad sjöfart är inte liktydigt med att utsläpp av ämnen och avgaser ökar.
Tvärtom minskar sjöfarten sina utsläpp kontinuerligt trots att transportvolymerna ökar.
Utökad sjöfart är inte liktydigt med att sjöfarten kommer att öka sina ytanspråk.
En fortsatt utveckling mot storskalighet ökar givetvis den genomsnittliga storleken på fartygen
men minskar samtidigt antalet transporter. Nu fastslagna ytanspråk anses tillräckliga under
överskådlig tid med avseende på området i Blekinge.
Utökad sjöfart är inte heller liktydigt med att antalet olyckor eller utsläpp ökar.
Tvärtom visar statistik på att antalet sjöolyckor minskar liksom antalet oljeutsläpp
Vad avser muddring så äger det sin riktighet att dessa kan bli fler i en framtid men de sker
främst i redan anspråkstagna områden såsom farleder och hamnar. Muddring genomföras i syfte
att höja säkerheten eller kapaciteten i en farled. Det kan även uppstå behov av
underhållmuddring till följd av sedimentation i farleder för att kunna bibehålla en farleds
kapacitet.
Farleder /farledsstråk
Sjöfartsverket vill påtala att farleder/farledsstråk inte kan flyttas utan att först ha utretts.
I förekommande fall krävs moderna sjömätningar och sjösäkerhetsmässiga utredningar innan
sådana ställningstaganden eller överväganden kan göras.
Till de riksintresseklassade farlederna och farledsstråken hör ankarplatser och
Sjösäkerhetsanordningar (SSA). Ankarplatser och sjösäkerhetsanordningar är vitala för en
farleds funktion. Fyrar och andra sjömärken som säkerställer en farleds funktion kan vara
belägna på öar och skär samt i vattnet utanför den riksintresseutpekade ytan. Det är av vikt att
Sjöfartsverket har möjlighet att underhålla och nyetablera sjösäkerhetsanordningar i anslutning
till de riksintresseklassade farlederna när så erfordras.
I planförslagets områdesvisa ställningstagande är sjöfartens riksintressen ej tillräckligt tydligt
beskrivet eller saknas helt. Det bör framgå vilka farleder av riksintresse som går igenom de
olika områden som är beskrivna i kartan. Det bör också framgå i beskrivningen av de olika
områdena vilka ställningstaganden som görs beträffande sjöfarten.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra promenaden 7

0771 63 00 00

202100–065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Havsplan
Havsplan för
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Blekinges kustkommuner
kustkommuner
Sammanfattning
Sammanfattning
Kustkommunerna
Kustkommunerna har
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gemensamt tagit
tagit fram
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kustkommuner”. Handlingen
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förslag till
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havsområde.
Samrådstiden slutar
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Samrådstiden
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omfattar ett
ett område
område som
som sträcker
sträcker sig
sig 300
300 meter
meter från
från land
land och
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och göra
göra avvägningar
avvägningar
Havsplanen
mellan
mellan olika
olika intressen
intressen samt
samt ge
ge förutsättningar
förutsättningar för
för nyttjande
nyttjande och
och bevarande.
bevarande.
Plandokumentet består
består av
av två
två delar,
delar, en
en plankarta
och en
en planbeskrivning.
planbeskrivning.
Plandokumentet
plankarta och
Plankartan visar
visar den
den övergripande
övergripande användningen
användningen av
av havsområdet
havsområdet och
och
Plankartan
rekommendationer för
för hur
hur det
det ska
ska användas.
användas. Planbeskrivningen
Planbeskrivningen innehåller
innehåller
rekommendationer
en beskrivning
beskrivning av
av själva
sj älva planförslaget
planförslaget och
och dess
dess konsekvenser
konsekvenser samt
samt en
en
en
redogörelse för
för aktuella
aktuella planeringsförutsättningar.
redogörelse
planeringsförutsättningar.
kapitlet Planförslag
Planförslag beskrivs
beskrivs de
de politiska
ställningstagandena för
för den
den
II kapitlet
politiska ställningstagandena
översiktliga havsplaneringen
havsplaneringen ii Blekinge.
Blekinge. Målbeskrivningen
Målbeskrivningen anger
anger vilka
vilka mål
mål
översiktliga
som ska
ska uppnås
uppnås och
och strategierna
strategiema anger
anger hur
hur havsområdena
havsområdena kan
kan användas
användas och
och
som
de utgör
även grunden
grunden för
för framtida
framtida beslut.
beslut. Förslag
Förslag och
och ställningstaganden
ställningstaganden
de
utgör även
omfattar olika
olika sektorsintressen;
sektorsintressen; kulturmiljö,
kulturmiljö, friluftsliv
friluftsliv och
och besöksnäring,
besöksnäring,
omfattar
yrkesfiske, vattenbruk,
vattenbruk, utvinning
utvinning och
och lagring
lagring av
av material,
material, luftluft- och
och sjöfart,
sjöfart,
yrkesfiske,
infrastruktur, försvar,
försvar, energi
energi och
och natur.
natur. II kapitlet
kapitlet Konsekvenser
Konsekvenser redovisas
redovisas de
de
infrastruktur,
milj ökonsekvenser planförslaget
planförslaget kan
kan förväntas
förväntas leda
leda till.
till. Kapitlet
Kapitlet
miljökonsekvenser
Planeringsförutsättningar fungerar
fungerar som
som ett
ett kunskapsunderlag
kunskapsunderlag för
för
Planeringsförutsättningar
planförslaget. II det
det avslutande
avslutande kapitlet
kapitlet Underlag
Underlag redovisas
redovisas källor
källor och
och det
det
planförslaget.
kunskapsunderlag som
som använts
använts vid
vid framtagande
framtagande av
av planen.
planen.
kunskapsunderlag
Förslaget har
har skickats
skickats till
till tekniska
tekniska förvaltningen
förvaltningen för
för yttrande
yttrande och
och de
de har
har inga
inga
Förslaget
synpunkter på
på förslaget
förslaget medan
medan kommunledningsförvaltningen
kommunledningsförvaltningen har
har
synpunkter
synpunkter.
synpunkter.

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

228

Sida
sida

1 (2)
1(2)

.vlJHJl'lwn

E

Rønngby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sAMMANTRADEsPRoToKoLL
2018-05-08
2018-05-08

KOMMUN

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Se
på yttrande
Se bilaga
bilaga för
för att
att se
se förslag
förslag på
yttrande från
från
kommunstyrelsen/kommunstyrelsen arbetsutskott.
arbetsutskott.
kommunstyrelsen/kommunstyrelsen
Förslag
Förslag till
till beslut
beslut
Föreslår att
att kommunstyrelsens
kommunstyrelsens arbetsutskott
arbetsutskott antar
antar tjänstemannayttrandet
tj änstemannayttrandet på
på
Föreslår
forslag ”Havsplan
”Havsplan för
för Blekinges
Blekinges kustkommuner”
kustkommuner” som
som sitt
sitt eget.
eget.
förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
arbetsutskotts beslut
beslut 2018-04-16
2018-04-16
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens arbetsutskott
arbetsutskott beslutar
beslutar föreslå
föreslå kommunstyrelsen
kommunstyrelsen att
att lämna
lämna
yttrande enligt
enligt förslag.
förslag.
yttrande

Deltar
Deltar ii debatten
debatten
debatten deltar
deltar ordförande
ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M).
(M).
II debatten
Yrkanden
Yrkanden
Ordförande
Ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M)
(M) yrkar
yrkar bifall
bifall till
till arbetsutskottets
arbetsutskottets förslag.
förslag.
Propositionsordning
Propositionsordning
Ordförande
Ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M)
(M) ställer
ställer proposition
proposition på
på framfört
framfört yrkande
yrkande
och finner
f1nner att
att kommunstyrelsen
kommunstyrelsen bifaller
bifaller detsamma.
detsamma.
och

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
beslutar att
att lämna
lämna yttrande
yttrande enligt
enligt förslag,
förslag, till
till detta
detta
Kommunstyrelsen
protokoll bifogad
bifogad bilaga
bilaga 2.
2.
protokoll
________________
Exp:
Exp:
Karin Lundberg,
Lundberg, miljösamordnare
miljösamordnare
Karin
Kristina Eklund,
Eklund, planarkitekt
planarkitekt
Kristina

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

229

Sida
Sida

2(2)
2(2)

I

‘E?
a. I
laga.
ng? \o~Q

7,ok8*O%3“'"~’-‘i’@
Täxxwäv lais
ßfë
zoißfkošß
lois
Täxwtr

>§.W~\
åra

förvaltningen och
för tekniska fôrvaltningen
sig som nämnd fôr
yttrar sig
KS yttrar
"Havsplan
n för
för Blekinges
fôrslag "Havspla
kommunledningsfôrvaltningen
kommunledningsförvaltningen gällande förslag

kustkommuner"
kustkommuner"
Sammanfattning
Sammanfattning
havsplan,
tagit fram en gemensam havsplan,
har tagit
Blekinge har
kustkommunerna i Blekinge
att kustkommunerna
positivt att
är mycket positivt
Det är
havet. Den
g av
av havet.
användning
hållbar användnin
långsiktigt hållbar
till en långsiktigt
få till
att få
för att
krävs för
för samverkan krävs
för
från
sig 300 meter från
sträcker sig
ett område som sträcker
kommungemensamma
kommungemensamma havsplanen omfattar ett
nas
kommunernas
att ange kommuner
är att
Syftet med planen är
territorialvattnet. Syftet
till och med territorialvattnet.
ut till
öar ut
land och öar
land
ska samspela med
planområdet. Havsplanen ska
vattenanvändningen inom planområdet.
för vattenanvändningen
viljeinriktning för
viljeinriktning
rumsliga
intressen och ge rumsliga
olika intressen
avvägningar mellan olika
göra avvägningar
planeringen, göra
statliga planeringen,
den statliga
bevarande.
nyttjande och bevarande.
för nyttjande
förutsättningar
förutsättningar för
i

bra
en är
är tydlig
tydlig och bra
havsområden
användning av havsområd
till användning
förslag till
kommunernas förslag
visar kommunernas
Plankartan
Plankartan som visar
inte med den
några avseenden samspelar den inte
ställningstagandena. | några
områdesvisa ställningstagandena.
liksom de omrâdesvisa
liksom
I

två områden
finns två
förslag finns
kustkommunernas förslag
samrådsförslag. l kustkommunernas
havsplaneringens
havsplaneringens samrådsförslag.
försvar
framförallt mellan försvar
s framförallt
samexistens
förespråkas en samexisten
det förespråkas
där det
öst” där
väst och öst"
"Hanöbanken
"Hanöbanken väst
Östersjön" så
är
så är
statliga planen "Havsplan Östersjön”
energiutvinning medan området i den statliga
och energiutvinning
statliga
statliga

|

i

inte
det inte
är det
dagsläget är
havet. l dagsläget
av havet.
användningen av
lämpliga användningen
försvaret
försvaret utpekat som den mest lämpliga
av
teknik av
ex dagens teknik
nning med tt ex
energiutvinning
försvar och energiutvi
mellan försvar
samexistens mellan
möjligt
möjligt med en samexistens
|

bort. Men
mil bort.
signalspaningen på avstånd mer än en mil
störa signalspaningen
Vindkraft kan störa
signalspaning.
signalspaning. Vindkraft
samexistenss och
möjligt med en samexisten
bli möjligt
det bli
tiden och i framtiden kan det
hela tiden
utvecklas hela
tekniken utvecklas
i

platser
framtida platser
möjliga framtida
här områdena som utpekas som möjliga
behålla de här
att behålla
viktigt att
det viktigt
är det
därför är
därför
framtida
eventuell framtida
Vid eventuell
förslag. Vid
kustkommunernas förslag.
enligt kustkommunernas
energi enligt
förnybar energi
av förnybar
utvinning av
för utvinning
för
s
samexistens
samexisten
om
är det staten som avgör om
så är
för energi så
produktionsanläggningar för
prövning av produktionsanläggningar

möjlig.
är möjlig.
är
strategier
ganden och strategier
ställningstaganden
politiska ställningsta
mål, politiska
finns mål,
ställningstaganden finns
Under tematiska ställningstaganden
till grund
ligga till
att ligga
tänkta att
är tänkta
kan användas och som även är
havsområdena kan
hur havsområdena
beskriver hur
som beskriver

e
formulerade
luddigt formulerad
väldigt luddigt
fall väldigt
vissa fall
är i vissa
strategierna är
i strategierna
hjälp
strategin som hjälp
ren med strategin
handläggaren
att handlägga
så att
tydliga, så
blir tydliga,
att de blir
så att
och måste formuleras om så
et har
har
dokumentet
nderlaget i dokument
kunskapsunderlaget
viktigt eftersom kunskapsu
särskilt viktigt
är särskilt
Detta är
beslut. Detta
ett beslut.
fatta ett
kan fatta
brister.
brister.

Textformuleringen
beslut. Textformuleringen
framtida beslut.
för framtida
för

i

i

i

Olika
läsaren. Olika
förvirrar läsaren.
det förvirrar
olika sätt
sätt och det
kustzon på olika
dokumentet används begreppet kustzon
| dokumentet
et
planområdet
ingår i planområd
väldigt otydligt
otydligt om de ingår
ofta väldigt
är ofta
det är
dokumentet och det
områden nämns i dokumentet
ar behövs. Texten
benämningar
konsekventa benämning
förtydligande och konsekventa
Ett förtydligande
utanför. Ett
är utanför.
det är
eller om det
eller
till.
rättas till.
fetstil rättas
med fetstil
vissa bokstäver och text med
att vissa
stavfel och att
att stavfel
över, så att
ses över,
behöver också ses
I

i

i

det
havsplanenss område och det
Kunskapsunderlaget
Kunskapsunderlaget omfattar områden både inom och utom havsplanen
Strukturen
brister. Strukturen
har brister.
planeringsförutsättningar har
övergripande planeringsförutsättningar
förtydligas. Underlaget i övergripande
bör förtydligas.
lever i
organismerr som lever
ex av de organisme
Beskrivning saknas tt ex
till. Beskrivning
rättas till.
sakfel rättas
tydligare och sakfel
bli tydligare
måste bli
leva
leva
att
att
av
av
klarar
inte klarar
arter som inte
beskrivning av arter
bottensubstrat medan beskrivning
till bottensubstrat
kopplat till
Östersjön
Östersjön kopplat
bort.
tas bort.
Västerhavet och bör tas
berör Västerhavet
textavsnitt berör
Vissa textavsnitt
finns med. Vissa
där finns
där
i

i
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Kunskapsunderlaget i tematiska planeringsunderlaget
planeringsunderlaget är
är i stort
bra. Texten under
stort sett
sett bra.
rubriken
rubriken Vattenbruk bör ses
ses över och ändras lite.
lite. Det bör förtydligas
att kunskapsunderlaget
förtydligas att
handlar om områden såväl
såväl innanför
innanför som utanför
utanför planområdet.
handlar
planområdet.. Om
Om kunskapsunderlageti
tematiska planeringsunderlaget
planeringsunderlaget ska
ska användas som grund för
fôr att
föreslårjag
att fatta
fatta beslut
beslut så
så föreslårjag
att kartor
kartor läggs
läggs in
in som skikt
skikt i tekis,
tekis, och om det
det är
är möjligt
att
möjligt ska
kartan och
ska man kunna klicka
klicka på
på kartan
läsa text
text om varje
varje område såväl
såväl innanför
innanför som utanför
utanför planområdet.
läsa
i

i

i

Förslag på förändringar
förändringar
Förslag
tillägg, Genomstuket= tas
tas bort
bort
Understuket = tillägg,

Sid
överskådlig och bra
Sid 12 Anspråks- och konfliktsmatris;
konfliktsmatris; överskådlig
bra .

.

Sid 18 Plankartan
Plankartan är
är tydlig
tydlig och bra.
bra.
Sid
öst", 5a och 5b överensstämmer inte
Områdena ”Hanöbanken väst och öst",
med den statliga
inte med
statliga

planen. Se ovan.

Sid
Sid 21.Tematiska ställningstaganden
ställningstaganden
Sid
besöksnäring22. Under rubriken
Sid 22.
Friluftsliv och besöksnäringrubriken Friluftsliv
Strategier:
Strategier: Vilka
Vilka är
är de områdena där
där havsbaserade besöksnäring ska
ska stimuleras?
stimuleras? Hur och
vilka
vilka ekosystemtjänster
ska värnas och maximeras?
ekosystemtjänster ska
Under rubriken
Yrkesfisket
rubriken Yrkesfisket
förvaltning"?
Första
Första stycket
sista raden;
raden; Vad innebär "Ekosystembaserad förvaltning"?
stycket sista
"
Strategier;
hållbar utveckling
utveckling av yrkesfisket,
inte minst lokalt
lokalt och en god havsmiljö
ska
havsmiljö ska
Strategier; ” En hållbar
yrkesfisket, inte
stimuleras." Hur ska
stimuleras."
ska yrkesfisket
för att
bli hållbart?
stimuleras för
hållbart? Hur ska
ska bli
yrkesfisket stimuleras
stimulering
att det
det ska
ska stimulering
ske
'
för att
få till
havsmiljö?
ske för
att få
till en god havsmiljö?
"Värdet av ekosystemtjänster
bidrar till
till fisket
fisket ska
ska värnas
värnas och maximeras". Vilka
Vilka är
är
ekosystemtjänster som bidrar
ekosystemtjänsterna
ska de värnas
värnas och maximeras?
ekosystemtjänsterna och hur ska
i

Under rubriken Vattenbruk

"Värdet
”Värdet av
av de ekosystemtjänster
ekosystemtjänster som bidrar
bidrar till
till vattenbruk ska
Vilka
ska värnas och maximeras". Vilka
är
och
hur
ska
de
värnas
och
maximeras?
är ekosystemtjänsterna
ska
ekosystemtjänsterna

Sid
Sid

rubriken LuftLuft- och sjöfart
sjöfart
23 Under rubriken
ni med att
att Sjöfarten
Sjöfarten ska
ska vara
vara ekologiskt
ekologiskt hållbart?
Vad menar ni
hållbart?
Sid 25 Konsekvenser
Sid

Under rubriken
friluftsliv och besöksnäring.
rubriken friluftsliv
besöksnäring.
"En
”En ökad satsning
satsning på friluftslivet
friluftslivet kan åå andra sidan
sidan gynna miljön
miljön eftersom
friluftslivet generellt
generellt attraheras
attraheras av
av platser
platser där
där naturen är
friluftslivet
är mindre påverkad."
Hur har
har ni
får inte
ihop ert
inte ihop
här? Jag
ni tänkt
tänkt här?
Jag får
ert resonemang. Samma text
text återkommer på
på sid
sid 28.
28.
Sista raden:
raden:
Sista

Sid 28.
28.
Sid

Skyddade områden
Första
riksintressanta områdena för
Ligger de fyra
raden: Ligger
för friluftsliv
friluftsliv inom Havsplanens
Första raden:
fyra riksintressanta
område?
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Sid
Sid 30 första
fôrsta stycket
sista raden;(
pâ sid
sid 34)
stycket sista
raden;( och på
34)
"Odling av
naturen". Lägg
av musslor och alger
alger kan dock
clock ha en gynnsam effekt
effekt på
på naturen”.
Lägg till
till på vilket
vilket
sätt
sätt musselodling och algodling
algodling har
har en gynnsam effekt
effekt på naturen.
naturen.

33 Miljökonsekvenser
Näst sista
sista stycket.
keicaller. Så
Så vittjag
stycket. Rad 3;
vittjag vet
vet så
finns inga
så finns
inga koraller
Östersjön.
koraller i Östersjön.
3; keraller.

Sid
Sid

i

Sid
Sid 34 Andra stycket.
till att
att fiskodling
fiskodling bidrar
bidrar till
till övergödning och spridning
stycket. Lägg till
spridning av
av
läkemedelsrester.
läkemedelsrester.

— Bra
Sid
Sid 35 Förslag
till åtgärder
Förslag till
åtgärder ~
Bra men det
Iämpligt att
det vore lämpligt
att peka ut
vilka förvaltningar
förvaltningar som har
har
ut vilka
ansvar
ansvar för
för att
att de planerade åtgärderna
åtgärderna genomförs, följs
följs upp och övervakas?
Uppföljning
Uppföljning
"Miljöpåverkan av
av planen kommer att
att följas
följas upp inom ramen för
för det
befintliga miljöarbetet
miljöarbetet
det befintliga
för
för respektive
respektive kommun. Hur ofta
ofta ska
ska uppföljning
uppföljning ske?
ske?
Planeringsförutsättningar
Sid 37 Planeringsförutsättningar
Sid
;stycket; "" å -- '- ;sist stycket;
Näst sist

..

'

I

I

I

I

I

I

"I

I

l

I

I

I

I

..

I

I

I

I

I

I

I."

oo

zgzg
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VISS
VISS status
status bedömning under förra
förra förvaltningscykeln
förvaltningscykeln 2010-2016
Västra
Västra Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk status
status
status, uppnår ej
Kvalitetskrav:
Kvalitetskrav: God ekologisk
ekologisk status
v
status till
till 2021
2021
Mellersta
Mellersta Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk
status, uppnår ej
status
status
Kvalitetskrav;
Kvalitetskrav; God ekologisk
ekologisk status
status till
till 2027
Östra
Östra Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk status.
status.
status, uppnår ej
Kvalitetskrav; God ekologisk
Kvalitetskrav;
ekologisk status
status till
till 2027
Utsjövattnet
Utsjövattnet är
är ej
ej statusbedömt
l

stycket
första stycket
Sid 38 första
Sid
~

text;
av text;
ändring av
till ändring
Förslag till
Förslag

Förvaltningen
Förvaltningen av vattenförekomster sker
6-årscykler. Varje
sker i 6-årscykler.
Varje sexårsperiod
sexårsperiod upprepas
momenten övervakning,
övervakning, bedömning av
av status,
av påverkan och risk
risk för
för försämring
försämring av
status, analys
av
analys av
status
status samt bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvens. | slutet
slutet av varje
varje
sexårscykel
beslutar vattendelegationen
sexårscykel beslutar
vattendelegationen om
om förvaltningsplan,
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer
miljökvalitetsnormer för
för kommande period.
period.
i

I

Sid
Sid 38 Ekosystemtjänster-upprepning,
Ekosystemtjänster-upprepning, texten
texten behöver ses
ses över.
över.

Sid 39.
39.
Sid
Tredje
Tredje stycket.
till hur ni
ni har
har tillämpat
tillämpat ekosystemansatsen när
stycket. Lägg till
ni tagit
när ni
tagit fram havsplanen.
havsplanen.

3

3
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Sid 40 Klimatförändringar
Klimatförändringar
Sid

- upprepning.
andra spalten
spalten första
första stycket
upprepning. Formulera om
stycket om texten.
texten.
Sid
Sid 41 Marina miljöproblem
Andra stycket
längst ner:
ner: Ändra
stycket längst
Ändra text
text
Många vattenlevande
vattenlevande djur
djur är
är beroende av
av de rotade
rotade vattenväxterna
vattenväxterna och blåstångsbältena.
blåstångsbältena.
Försvinner
Försvinner dessa
dessa så
försvinner också
så försvinner
också en viktig
viktig födokälla
födokälla för
för växtätande
växtätande djur
djur och ett
ett viktigt
viktigt
’cz3’1_ngsamh;'a'l|e
d'|ur.
skydd för
mindre
fisk
för
fisk och slealeljuiL
växt- och tå_ngsamhä|le
skaldjue ryggradslösa
Ett försämrat
försämrat växtryggradslösa djur. Ett
kan därför
därfôr förändra
fôrändra ekosystemet radikalt.
radikalt.

Sid
Sid 42 Främmande invasiva
invasiva arter
arter
"
Sista
Sista stycket.
Första raden.
raden. ” l Östersjön
stycket. Första
Östersjön finns
finns idag
idag flera
flera främmande och kanske-invasiva
ka-nske-invasiva
arter,
så som
som svartmunnad smörbult, ullandskrabba, vitfingrad
arter, så
vitfingrad brackvattenkrabba.
"I
ut".
Andra kolumnen, rad
text
fr
o
m
rad två.
"l
Västerhavet
tvâ. Stryk
fr
m
och stycket
text
Västerhavet
Stryk
stycket ut".
I

Sid
Sid 42 Havsförsurning
Havsförsurning
Är en effekt
effekt av
av klimatförändringen
klimatförändringen och kan
kan flyttas
till sid
sid 40 under rubriken
rubriken
flyttas till
klimatförändringar.
klimatförändringar.
Skaldjur
Skaldjur är
är en benämning på livsmedel.
livsmedel. Här är
är det
det bättre
bättre att
att använda ordet
ordet blötdjur
blötdjur som
omfattar musslor och snäckor.
snäckor. Musslor är
är bra
bra filtrerare
filtrerare och är
är lämpliga
lämpliga att
att odla
odla för
för att
att de
bidrar till
till att
att förbättra
förbättra havsmiljön genom
genom näringsupptag.

Koraller,
kräftor och humrar finns
Koraller, kräftor
finns inte
inte i Östersjön.
Östersjön.
Andra kolumnen, fjärde
fjärde stycket;
stycket;
"" En möjlig
möjlig effekt
effekt av
av att
att blötdjurska-lelji:|-|Leeh-kera-l-leiE kan
kan komma
komma att
att missgynnas eftersom
eftersom en
havsförsurning
havsförsurning kan
kan försvåra
försvåra eller
eller förhindra
förhindra bildandet
bildandet av
av kalkskal
kalkskal ,eftersom
kalk löses
löses upp vid
vid
,eftersom kalk
i

lägre
lägre pH. Ifall
Ifall keraHerﬁmusslorrkräfteﬁkrableeﬁ-hæuwaeeeh-andra-skaldjur skulle
skulle påverkas
negativt
negativt skulle
skulle det
det kunna få
få effekter
effekter för
för både havens ekosystem och människan.

Sid
Sid 42 Miljögifter
Miljögifter
Text
Text om coctaileffekten
coctaileffekten bör läggas
läggas till.
till.

Sid
Sid 43.
43. Andra stycket
stycket femte raden
PCB är en grupp organiska föreningar som bildas
bildas vid
vid tillverkning
tillverkning av kemikalieekemiska
produkter tt ex fogmassor, färg,
färg, kondensatorer och transformatorer.
Lägg till
till text
text om
DDT.
om DDT.

Sid
Sid 43 Allmänt om
om havsområdet
Flytta
tredje och fjärde
Flytta andra,
fjärde stycket
andra, tredje
till sid
sid 44 Bottensubstratets
Bottensubstratets koppling
stycket till
koppling till
till naturvärden.
naturvärden.

Sid
Sid 44 Bottensubstratens
Bottensubstratens koppling till
till naturvärden
Tillägg
Tillägg i texten
texten Beskrivning
Beskrivning av
av de olika
olika organismsamhällena som lever
lever på:
på:
- Grunda sandbottnar
klipp- och stenbottnar
-- Grunda klippstenbottnar
- Grunda mjukbottnar
klipp- och stenbottnar
-- Djupa klippstenbottnar
-- Djupa mjuka bottnar
bottnar
-- Det fria
fria vattnet
vattnet
i

233

4-9. Motivering;
Sid
Sid 45 Andra stycket.
stycket. Stryk
gäller främst
Texten gäller
främst Västerhavet
Motivering; Texten
Stryk mening 4-9.
Västerhavet och
och inte
inte

Östersjön.
Östersjön.

Sid
Sid 45 Djupdata
Flyttas
till sidan
sidan 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om
om havsområdet.
Andra stycket
rad 5-7 stryks,
tredje stycket
stycket rad
rad 11 stryks
stycket rad
stryks, tredje
stryks l-elen-relat-ivt-merka-Qstersjen-har

Texten blir
"Östersjön är
blir efterstrykning:
efterstrykning: ”Östersjön
är relativt
relativt mörkjämfört med andra hav och alger
alger med
pigment som bäst
fördel."
bäst kan
kan utnyttja
lilla ljus
det lilla
ljus som finns
finns har
har en konkurrens fördel."
utnyttja det
Sid
Sid 45 Temperatur
Flyttas
till sid
sid 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om
om havsområdet
Första
Första stycket
rad 2
2 - 55 flyttas
stycket rad
rubriken salthalt,
fogas in
flyttas under rubriken
salthalt, och fogas
in efter
efter rad
rad 33 första
fôrsta stycket
stycket
sid
även
vad
det
43. Förtydliga
innebär
sid 43.
med
ett
saltsprångskikt.
Förtydliga
det innebär
ett saltsprångskikt.
Sid
Sid 45 Salthalt
Salthalt

Flyttas
till sid
sid 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om havsområdet
havsomrädet
Första
Fôrsta stycket,
rad 55 l-bet-temætt-net-är-salt-haltem till
till och med rad
stycket, rad
rad 88 stryks.
stryks.
tattnet
Ytvattnet salthalt
salthalt varierar
varierar från
från Bottenvikens 0-5 promille till
till Västerhavets ë-3O
promille.
15-30 promille.
Lägg till
till text
text om
om salthaltens
salthaltens betydelse
för antalet
antalet makroskopiska arter
betydelse för
arter te
te xx genom att
att jämföra
jämföra
antalet
antalet makroskopiska arter
arter i Västerhavet
Västerhavet jämfört
jämfört med Östersjön.
Östersjön.
i

Sid
Sid 46 Första
Första stycket
beskrivning av
av viktiga
viktiga arter
stycket Stryks
Stryks . Saknar beskrivning
klarar sig
arter som klarar
sig i Östersjön.
Östersjön.
.

i

Sid
Sid 46 Strömmar flyttas
till sid
sid 43 under Allmänt om
om havsområdet.
flyttas till
havsomrädet.
Saknar att
att saltvatten
saltvatten sällan
sällan strömmar in
in i Östersjön
Östersjön och hur lång
lång tid
tid det
det tar
tar för
för allt
allt vatten
att
vatten att
i

bytas
ut i Östersjön.
Östersjön.
bytas ut
i

Saknar text
text om
om döda bottnar.
bottnar. Hur de uppkommer, utbredning och konsekvenser.
konsekvenser.

Sid
Sid 50.
50. Tematiska planeringsförutsättningar,
planeringsförutsättningar, Kulturvärden
Kulturvärden
Tredje
Tredje stycket
stycket
| Blekinge
Blekinge berörs
berörs kustzonen både på
land och en bit
på land
bit ut
havet.....
ut i havet.....
På
På sid
sid 17 och sid
sid 21.Kustzonen = från
från röd
röd linje
linje på
på karta
karta till
till planområdets inre
inre gräns
gräns ( 300m
från
från land).
land).
På
På sidan
sidan 68.
68. Tredje
Tredje stycket
rad 3:
3: Kustzonen (utanför
stycket rad
(utanfôr planområdet?)
planomrâdet?)
I

i

(

Användandet av
av ordet
ordet Kustzon bör
ôver.
bôr ses
ses över.
Områden av
av riksintresse
friluftsliv- Ligger
riksintresse för
för friluftslivLigger de fyra
fyra områdena inom planområdet?
'Sid 52
'Sid
52 skriven
skriven med fet
fet stil.
stil.

Sid
Sid 53

2;" Vissa
Andra kolumnen, fjärde
fjärde stycket,
rad 2;”
Vissa geografisk
geografisk områden är
är idag
idag fredade från
från vissa
stycket, rad
vissa
fiskesätt,
bottentrålning"
fiskesätt, exempelvis bottentrålning"
Vilka
områden
i Östersjön
Vilka
Östersjön är
för bottentrålning?
är fredade för
bottentrålning?
i
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Sid
Sid 54 Vattenbruk
Vattenbruk (i(i Östersjön)
Östersjön)

1.a
1.a stycket,
eeh-estren
stycket, andra raden; Geia-ostron
(Ostron
går inte
(Ostron går
inte att
att odla
odla i Östersjön
Östersjön eftersom
eftersom den kräver
kräver en betydligt
betydligt högre salthalt)
salthalt)
i

Sid
Sid 54 Värdebeskrivning
Värdebeskrivning
Ändra första
första raden:
raden: Den biologiska
biologiska mångfalden är
i-haven-än-på land
är större
större i-haven-än-på
land än i Östersjön
Östersjön
men. Kunskaperna
i

Sid
Sid 54 Andra kolumnen, första
första stycket,
stycket, andra raden; manet-er
maneter
(löstersjön
har
vi
Östersjön
endast
vi
öronmaneten
har
som
är
harmlös.
är
Antar att
harmlös.
att forskning
forskning bedrivs
bedrivs på
på
(
maneter som finns
finns i tropiska
tropiska länder
länder och som är
är betydligt
betydligt giftigare)
giftigare)
I

i

Sid
Sid 54.Anspråk och intressekonflikter
intressekonflikter
"Ett sätt
Andra stycket,
rad 6:
6: Infoga
Infoga efter
efter punkten.
stycket, rad
punkten. ”Ett
sätt att
att minska närsaltbelastningen
närsaltbelastningen är
är att
att
kombinera fiskodling
fiskodling med musselodling
algodling."
musselodling eller
eller algodling."

Infrastruktur
60. Infrastruktur
Sid 60.
Sid

Tredje
Tredje stycket,
sista meningen; Ändra ordföljden.
stycket, sista
ordföljden.
'
rad
stycket,
sista
näst
kolumnen,
Andra kolumnen, näst sista stycket, rad 4;F9plag .m.nga.v_5æk" "

ab|aF kan stå -l kqﬂ-Il I

I

o

I

I

I

I

Försvar
62 Fôrsvar
Första
Fôrsta stycket
rubriken på
stycket och rubriken
pä nästa
nästa stycke
är skriven
skriven med fet
fet stil
stycke är
stil

Sid
Sid

Sid
Sid 63-64 Riksintresse
Riksintresse för
fôr totalförsvaret
totalfôrsvaret
Ta bort
bort fet
att
fet stil
det
stil så
stämmer
så att det
överens med texten
texten i övriga
övriga delar
delar i dokumentet.
i

¡

Sid 67- 68 Natur
Sid
Ta bort
bort fet
fet stil
stil så
så att
att det
det överensstämmer med övriga
övriga delar
delar i dokumentet.
i

Sid
Sid 79 Fiskefredningsområde
Fiskefredningsområden
n
Vad innebär
innebär det
det att
att vara
vara ett
ett fiskefredningsområde?
fiskefredningsområde? Lägg till
till i text
text om
om det
är det
det är
det fiskestopp
fiskestopp
under hela
året
hela året eller
eller under en viss
viss tid.
tid.
i

Sid
Sid 80 Anspråk och intressekonflikter
intressekonflikter
"Vissa geografiska
Tredje
Tredje stycket
8. ”Vissa
stycket Rad 8.
geografiska områden är
är även fredade från
från vissa
vissa fiskesätt
fiskesätt
,exempelvis bottentrålning."
bottentrålning." Jag
,exempelvis
tycker
att
det
hade
Jag tycker att det
varit
varit bra
bra att
att peka ut
ut dessa
dessa områden på
på
karta.
en karta.
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sAMMANTRÄDEsPRoToKoLL
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2018-04-25

KOMMUN

Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Miljö-

§ 90
90
§

Dnr 2018-000042
2018-000042 430
430
Dnr

Remiss:
Remiss: Förslag
Förslag till
till havsplan
havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner
kustkommuner
T
T ff stadsarkitekt
stadsarkitekt Peter
Peter Robertsson
Robertsson föredrar
föredrar ärendet.
ärendet.
Sammanfattning
Sammanfattning
Blekinges
Blekinges kustkommuner
kustkommuner har
har gemensamt
gemensamt arbetat
arbetat fram
fram ett
ett samrådsförslag
samrådsförslag till
till
en havsplan
havsplan för
för länets
länets kustområde.
kustområde. Planen
Planen sträcker
sträcker sig
sig 300
300 meter
meter från
från
en
fastland och
och öar
öar och
och ända
ända ut
till territorialhavet.
territorialhavet. Planen
Planen kommer
kommer att
att innebära
innebära
fastland
ut till
en ändring
ändring av
av respektive
respektive kommuns
kommuns översiktsplan.
översiktsplan. Planförslaget
Planförslaget samråds
samråds
en
under
under tiden
tiden från
från 2018-02-21
2018-02-21 till
till och
och med
med 2018-05-04.
2018-05-04.
Bedömning
Bedömning
Arbetet
parallellt med
Arbetet med
med den
den interkommunala
interkommunala havsplanen
havsplanen pågår
pågår parallellt
med en
en statlig
statlig
havsplanering för
för Bottenviken,
Bottenviken, Östersjön
Östersjön och
och Västerhavet.
Västerhavet. Den
Den statliga
statliga och
och
havsplanering
interkommunala havsplaneringen
havsplaneringen har
har ii mångt
mångt och
och mycket
mycket gått
gått hand
hand ii hand
hand
interkommunala
med ett
ett gemensamt
gemensamt grundunderlag.
grundunderlag. Ronneby
Ronneby kommun
kommun arbetar
arbetar dessutom
dessutom med
med
med
en ny
ny översiktsplan
översiktsplan där
där avgränsningen
avgränsningen mellan
mellan havsplan
havsplan och
och översiktsplan
översiktsplan är
är
en
gemensam. Översiktsplanen
Översiktsplanen reglerar
reglerar kustområdet,
kustområdet, arkipelagen
arkipelagen och
och 300
300
gemensam.
meter ut
ut från
från land.
land. Vid
Vid denna
denna punkt
punkt tar
tar den
den interkommunala
interkommunala havsplanen
havsplanen vid
vid
meter
som alltså
alltså inte
inte berör
berör öarna
öarna eller
eller kustbebyggelsen.
kustbebyggelsen.
som
samrådsversionen beskrivs
beskrivs havsplanen
havsplanen enligt
enligt följande:
följ ande:
II samrådsversionen
"Planförslagets intention
intention är
är att
att begränsa
begränsa konflikter
konﬂikter och
Och skapa
”Planförslagets
skapa
förutsättningarför
ett samnyttjande
samnyttjande av
av havet.”
havet. ”
förutsättningar för ett
"Havsplanen har
har ett
ett stortfokus
att skydda
naturvärden. Havsplanen
”Havsplanen
stort fokus på
på att
skydda naturvärden.
Havsplanen
varnar allt
alltfrån
områden med
med bottenlevande
bottenlevande djurdjar- och
Och växtliv
vdxtliv till
till det
det rika
rika
värnar
från områden
fågellivet
fågellivet”.
Förslag till
till beslut
beslut
Förslag
Att miljömilj ö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden inte
inte har
har något
något att
att erinra
erinra mot
mot
Att
samrådsförslaget av
av den
den interkommunala
interkommunala havsplanen.
havsplanen.
samrådsförslaget

Deltar i debatten
debatten deltar
deltar ordförande
ordförande Knut
Knut Svensson
Svensson (C)
(C) samt
samt ledamot
ledamot Bengt
Bengt
II debatten
Johansson (SD).
(SD).
Johansson

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande
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2018-04-25

Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Miljö-

Yrkanden
Yrkanden
Ledamot Bengt
Bengt Johansson
Johansson (SD)
(SD) yrkar
yrkar bifall
bifall till
till tjänsteförslaget
tj änsteförslaget med
med ett
ett
Ledamot
tillägg enligt
enligt följande:
följ ande:
tillägg
Vad gäller
gäller fiskeintressets
fiskeintressets avgränsning
avgränsning anser
anser miljömiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Vad
att man
man ska
ska ha
ha samma
samma områdesavgränsning
områdesavgränsning som
som motsvarar
motsvarar Östersjöplanen.
Ostersjöplanen.
att
Propositionsordning
Propositionsordning
Ordförande
proposition på
Ordförande Knut
Knut Svensson
Svensson (C)
(C) ställer
ställer proposition
på yrkandet
yrkandet och
och nämnden
nämnden
bifaller detsamma.
detsamma.
bifaller

Underlag
Undeﬂag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09.
2018-04-09.
Tjänsteskrivelse,
Interkommunal
Interkommunal havsplan,
havsplan, 2018-01-08.
2018-01-08.
Plankarta, 2018-01-08.
2018-01-08.
Plankarta,
Sammanfattning
Sammanfattning av
av havsplanen
havsplanen 2018-01-08.
2018-01-08.
Följebrev, 2018-02-21.
2018-02-21.
Följebrev,
Beslut
Beslut
MiljöMiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden beslutar
beslutar att
att yttra
yttra sig
sig enligt
enligt följande:
följande:
Vad gäller
gäller fiskeintressets
fiskeintressets avgränsning
avgränsning anser
anser miljömiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Vad
att man
man ska
ska ha
ha samma
samma områdesavgränsning
områdesavgränsning som
som motsvarar
motsvarar Östersjöplanen.
Ostersjöplanen.
att
Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden beslutar
beslutar att
att de
de inte
inte har
har något
något övrigt
övrigt att
att erinra
erinra
Miljömot samrådsförslaget
samrådsförslaget av
av den
den interkommunala
interkommunala havsplanen.
havsplanen.
mot
_______________
Beslutet expedieras/skickas
expedieras/skickas till:
till:
Beslutet
Akten
Akten
Kristina Eklund,
Eklund, planarkitekt,
planarkitekt, MiljöMiljö- och
och byggnadsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen, Ronneby
Ronneby
Kristina
kommun
kommun

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande
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13(16)
13(16)

Kommunala
Kommunala Rådet för Funktionshinder

§13
§13
- Förslag till
för
till havsplan för
Begäran om remissyttrande -

Blekinges kustkommuner

Sammanfattning
att kommunledningsOrdförande Birgitta
redovisar att
Birgitta Larsson (RP)
(RP) redovisar
till
över förslag
förslag till
översänt en begäran om
om ett
ett remissyttrande
förvaltningen översänt
remissyttrande över
förvaltningen
Blekinges kustkommuner. Havsplanen har
för Blekinges
har ett
ett avgränsat
havsplan för
sig 300 meter från
till
sträcker sig
land och öar
öar ut
ut till
geografiskt område som sträcker
från land
geografiskt
skärgårdsrör endast havet,
territorialhavet. Planen rör
inte rena skärgårdshavet, inte
och med territorialhavet.
kustfrågor.
och kustfrågor.
Deltar i debatten
i

(RP), Bo Johansson (S),
Birgitta Larsson (RP),
Ordförande Birgitta
Gert Månsson,
(S), Gert
Sjödahl och Bengt Göran Svensson.
Anita Sjödahl
Anita
Funktionshinder avstår
för Funktionshinder
sig i
Rådet för
avstår från
från att
att yttra
Kommunala Rädet
yttra sig

oo

i

ärendet.
ärendet.
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04-24

KOMMU
KOMMUNN
Socialn
ämnden
Socialnämnden

§§ 63

2018-000037
Dnr 2018
-000037 701

Ziviarsenr
Diarien
r

23(33)
23(33)

'iIlisrlepian IFindWeise!D
...fbmoaaawwwcumw WM
~

Begä
ran om
Begäran
om remis
syttrande: Försl
remissyttrande:
ag till
Fôrslag
till Havs
plan för
Havsplan
fôr
Bleki
nges kustk
Blekinges
ommuner
kustkommuner
Förval
tningschef Birgitta
Förvaltningschef
Birgitta Ratcov
ich föredra
Ratcovich
föredrarr ärende
t.
ärendet.
Samm
anfattning
Sammanfattning

Bleking
es kustko
Blekinges
mmuner har
kustkommuner
har tagit
tagit fram ett
ett förslag
förslag för
för hur havet
havet ska
ska
använd
användas
as ii framtid
en. Planen anger
framtiden.
anger kommu
nernas viljeinr
kommunernas
iktning för
viljeinriktning
för
vattena
nvändningen inom planom
vattenanvändningen
rådet och ökar
planområdet
ökar förutsä
gbarheten för
förutsägbarheten
för den
som bedrive
bedriverr någon form av verksa
mhet till
verksamhet
till havs.
havs.

Geogra
ﬁskt har
Geografiskt
har havspla
nen avgrän
havsplanen
sats till
avgränsats
till ett
ett område
område som sträcke
sträckerr sig
sig 300
300
meter från
land
från land och öar
öar ut
ut till
till och med
med territor
ialhavet. Planen
territorialhavet.
Planen rör
rör endast
endast
havet,
havet, inte
inte rena
rena skärgår
skärgårdsds- och
och kustfrå
gor.
kustfrågor.
Bedö
mning
Bedömning

Socialn
ämnden har
Socialnämnden
har inget
inget att
att tillägga
tillägga eller
eller erinra
erinra till
till förslag
förslaget.
et.

Försla
Förslag
g till
till beslut
beslut

Socialn
ämnden föreslå
Socialnämnden
s besluta
föreslås
besluta föreslå
föreslå kommu
nstyrelsen att
kommunstyrelsen
att godkän
na
godkänna
ovanstå
ende yttrand
ovanstående
e.
yttrande.

Yrkand
Yrkanden
en

Ordföra
nde Åsa Evalds
Ordförande
son (M)
Evaldsson
bifall till
yrkar bifall
till tj
änsteförslaget.
(M) yrkar
tjänsteförslaget.

Propo
sitionsordning
Propositionsordning
Ordföra
nde Åsa Evalds
Ordförande
son (M)
Evaldsson
ställer propos
ition på framfö
proposition
(M) ställer
rt yrkand
framfört
e och
yrkande

ﬁnner
finner att
att socialn
ämnden bifaller
socialnämnden
bifaller detsam
ma.
detsamma.

Besl
ut
Beslut
~
Socialn
ämnden besluta
Socialnämnden
beslutarr att
att anta
anta ovanstå
ende skrivni
ovanstående
ng såsom
skrivning
såsom sitt
sitt yttrand
e ii
yttrande
ärende
ärendett och översä
nda detsam
översända
detsamma
ma till
till komm
unstyrelsen.
kommunstyrelsen.
—

Exp.
Exp.
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2018-04-19
-19

Utbildnin
gsnämnden
Utbildningsnämnden

§§ 50

Dnr 2018-00
0111 403
2018-000111

Begä
ran om
Begäran
om remis
syttrande gällan
remissyttrande
de Försla
gällande
Förslag
g till
till
havsp
lan för Blekin
havsplan
ges kustk
Blekinges
ommuner. Försla
kustkommuner.
Förslag.
g.
Samm
anfattning
Sammanfattning
Bitr
Bitr förvaltn
ingschef Inger
förvaltningschef
Inger Hj
Hj ort
ort har
har framtag
it förslag
framtagit
förslag till
till remissy
ttrande
remissyttrande
gälland
gällande
e av
av Kommu
nstyrelsen utsänt
Kommunstyrelsen
utsänt förslag
förslag till
”Havsplan
till ”Havsp
lan för
för Bleking
es
Blekinges
kustkom
muner. Havspla
kustkommuner.
nen är
Havsplanen
är ett
ett förslag
förslag till
till ändring
ändring av
av respekt
ive kommu
respektive
kommuns
ns
översikt
splan.
översiktsplan.

Försla
Förslag
g till
till beslut
beslut
Utbildn
ingsnämnden tackar
Utbildningsnämnden
tackar för
för möjligh
eten att
möjligheten
att få
få yttra
yttra sig,
sig, men har
har inget
inget att
att
tillföra
tillföra eller
eller yttra
sig
yttra sig ii frågan,
frågan, inom ramen
ramen för
för sitt
sitt verksam
hetsområden.
verksamhetsområden.
Föreslå
F ôreslâss att
att Utbildni
ngsnämnden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom rubr
rubr yttrande
yttrande som sitt
sitt
eget
eget svar
svar till
till MiljöMiljö- och
och Byggna
dsförva
ltningen
Byggnadsfdrvaltningen ii Ronneb
Ronnebyy kommu
n.
kommun.

Besl
ut
Beslut

Utbildn
ingsnämnden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom rubr
rubr yttrande
yttrande som sitt
sitt eget
eget svar
svar till
till
MiljöMilj ö- och
och Byggna
dsförvaltningen ii Ronneb
Byggnadsförvaltningen
Ronnebyy kommu
n.
kommun.

Exp:
Exp:

MiljöMiljö- och
och Byggna
dsförvaltningen
Byggnadsförvaltningen
Inger
Inger Hjort,
bitr Fch
Hjort, bitr

i

l Justerande
l

l

Justerandes
s sign
sign

.
.
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RONNEBY
RONNEBY

Tjänsteskrivelse
lse
Tjänsteskrive

KOMMUN
KOMMUN

2018-03-26 Dnr:
Dnr: 2018.111-403
2018.111-403 (14583)
(14583)
2018-03-26

Utbildningsförvalt
ningen
Utbildningsförvaltningen
Inger
Inger Hjort,
schef
Hjort, bitr.förvaltning
bitr.förvaltningschef
E-post:
E-post: inger.hiort@ron
neby.se
inger.h'|ort@ronneby.se

Till
Till Utbildningsnäm
nden
Utbildningsnämnden

Förslag
Förslag till
till remissyttrand
e -- Förslag
remissyttrande
Förslag till
till Havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner
Bakgrund
Kommunstyre
lsen har
Kommunstyrelsen
har skickat
skickat förslag
förslag till
till ”Havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner,
kustkommuner, ändring
ändring av
av översiktsplanen
översiktsplanen avseende
avseende havsområdet
havsområdet
Sölvesborgs
Sölvesborgs kommun, Karlshamns
Karlshanms kommun, Ronneby kommun och
Karlskrona
Karlskrona kommun” på samråd.
samråd.

Yttrande

Utbildningsnäm
nden tackar
Utbildningsnämnden
tackar för
för möjligheten
möjligheten att
att få
få yttra
yttra sig,
har
sig, men har
inget
inget att
att tillföra
tillföra eller
eller yttra
sig ii frågan,
gällande Utbildningsnäm
frågan, gällande
yttra sig
ndens
Utbildningsnämndens
verksamhets-/k
ompetensområden.
verksamhets-/kompetensområden

Förslag till
till beslut
Föreslâs
F öreslås att
att Utbildningsnäm
nden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom ovan yttrande
yttrande som
sitt
sitt eget
eget svar
Miljö- och
svar till
till Miljöoch Byggförvaltning
en Ronneby kommun.
Byggförvaltningen

Ronneby dag som
ovan
som ovan
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Hjort
Inger HJ
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Bitr. förvaltningsche
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Kommu
nstyrelsen skickar nu ut förslag till ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, ändring
Kommunstyrelsen
Ämne:
Amne Remiss
Reimss: Försla
till Havs lan för
Forslagt111Havsp1an
for Blekin
B 1 ekmges
es kustkommun :[13:31]alm a ' '
mstkommu1if:r§,}¢&;/(d:
..

.

2

s

n

.
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.

Z

y

skickar

ty//V‘/3

"Havsplan för Blekinges kustkommuner, ändring
av översikt
splanen avseend
översiktsplanen
e havsorn
avseende
rådet Sölvesb
havsområdet
orgs kommun
Sölvesborgs
kommun,, Karlsha
mns kommun
Karlshamns
kommun,,
Ronneb
Ronnebyy kommu
kommunn och
och Karlskro
na kommu
Karlskrona
kommun"
n” på
på samråd.
samråd.
ut förslag

till

Handlin
garna kan du lritta
Handlingarna
hitta på följande
följande länk:
länk:

https://W
ww.ronnebv.se/interkommunal-havsnlan
httpsz//mvw.ronnebv.se/interkommunal-havsplan

Observe
ra att
Observera
att samråds
tiden går
samrådstiden
går ut
ut den
den 4
4 maj
maj 2018.
2018.
Observe
ra också
Observera
också att
att denna plan
plan kanske
kanske inte
inte är
är skickad
skickad till
till ditt
ditt diariestä
lle. Om
diarieställe.
Om din
din
organis
ation
organisation skall
skall diarietö
ra ärendet
diarietöra
ärendet skall
skall du ombesö
rja att
ombesörja
att det
det skickas
skickas dit.
dit.

Svar
Svar skickas
skickas till
till stadshu
set@ronneby.se, eller
stadshuset@ronheby.se,
eller Ronneb
Ronnebyy kommu
n, 372 80 Ronneb
kommun,
Ronnebyy
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Skicka
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Sölvesb
orgs kommu
Sölvesborgs
kommunn
Stadsar
kitektavdelningen
Stadsarkitektavdelningen
294 80 Sölvesb
Sölvesborg
org

stadsark
itektavdelningenëösolvesborgse
stadsarkitektavdelningen@so|vesborg.se

Karlsha
mns kommu
Karlshamns
kommunn
Samhä
Ilsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlsha
mn
Karlshamn

byggna
dsnamnclen@karlshamn.se
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneb
Ronnebyy kommu
kommunn
372 80 Ronne
by
Ronneby

stadshu
set@ronneby.se
stadshuset@ronneby.se

Karlskro
na kommu
Karlskrona
kommunn
Miljö- och samhäll
Miljösbyggnadsförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karls
Karls krona
samhall
sbyggnadsforvaltníngen@karlskrona.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
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Dan Janéru
lanéruss
Sölvesb
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dan.'|an
erus@solvesborg.se
dan.ianerus@solvesborg.se
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Tel. 0456-8
0456-81
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63 61
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.conradsson@karlshamnse
ieanette.conradsson@karlshamn.se
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Tel. 0454-81
0454-815
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Kristina Eklund
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kristina
ekluneonnebyse
kristina.eklund@ronneby.se
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kommunn
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Tel.
Tel. 0455-30 35 96

Hanna Olsson
Karlskron
Karlskrona
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kommun
hanna.o
lsson3@ karlskro
hanna.olsson3@_
nase
karlskrona.se
Tel.
Tel. 04550455- 30 31
31 18
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för Blekinge
Remiss Havsplan fër
Sammanfattning

eftersom samråd och synpunkter
information eftersom
enbart en information
blir enbart
Detta blir
Detta
ärendet skulle
skulle
synpunkter ii ärendet
senast 2018-05-04.
Vara inskickade senast
vara

Bedömning

havet som sträcker
gäller området i havet
Planen gäller
till och
sträcker sig
från land
sig 300 meter från
land och öar
ut till
öar ut
berörs inte
Således berörs
territorialhavet. Således
med territorialhavet.
skärgårds- och kustfrågor.
inte rena
rena skärgårdskustfrågor. Fritid
Fritid och
och
i

gjort bedömningen att
har gjort
kulturförvaltningen har
kulturförvaltningen
inte avge
området
några synpunkter
att inte
avge några
synpunkter då området
ansvarsområde.
förvaltningens ansvarsområde.
berör förvaltningens
direkt berör
inte direkt
inte

Fritid
Fritid

beslutar ta
förvaltningen beslutar
kultur förvaltningen
och kultur
ta informationen
informationen till
till protokollet.
protokollet.
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Kristianstads
kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KommunsVrelsens arbetsutskott

201&0411

KSAU $ 69

Samråd om förslag på havsplan för Blekinge
Anr KS 2018/226

Beslut
Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2018-03-27
$ 54

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighetatt lämna synpunkter på
Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08.
Kristianstad anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala
frågor mellan Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad
kommuns förslag till kust och havsplan granskningshandling
BN 2017-08-29.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
© Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2018-03-27
$ 54

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens

beslut 2018-03-27 $ 54.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-14
Havsplan för Blekinge kustkommuner 2018-01-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kristianstads
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Byggnadsnämnden

BNSS4

Remissvar avseende Havsplan för Blekinge kustkom
muner, samrådshandling 2018-01-08
Anr BN 2017-918

Beslut
e

Byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-03-14
samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08. Kristianstad
anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala frågor mellan
Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad kommuns förslag till
kust och havsplan granskningshandling BN 2017-08-29.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads
nämnden
e

Att byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-03-14
samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Havsplan för Blekinge kustkommuner

Utdragsbestyrkande

2018-03-14
2018-01-08

Justerarens signatur
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KRISTIANSTADS KOMMUN
Tllhör byggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

20i8-03-i4EH'K'it
2018
-03-27

Plan-och bygglovsavdelningen
Ann-Mari Lindberg
044-132626

Byggnadsnämnden

Ann-mari.lindberg@kristianstad.se

Remissvar avseende Havsplan för Blekinge

kustkommuner, samrådshandling 2018-01-08
Dnr BN 2017-0918
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden
e

förslag till

Att byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvalt
ningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-0314 samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08.
Kristianstad anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala
frågor mellan Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad
kommuns förslag till kust och havsplan granskningshandling BN 2017-08-29

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Havsplan för Blekinge kustkommuner

2018-03-14
2018-01-08

Arendet
Havsplan för Blekinge kustkommuner syf:Eartill att ange en kommungemensam viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet som
omfattar kommunernas havsområde på ett avstånd från 300 meter från land

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se l kommun@kristianstad.se
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Havsplanen samspelar med den statliga planeringen för havet och omfattar en
havsanvändningskarta som redovisar avvägning av vilka intressen som ska
prioriteras inom olika delar.

Vision för havsplaneringentar sikte på år 2050 då en framgångsrik
havsförvaltning i Bleldnge har medfört att miljön i havet uppnått god
ekologisk och kemisk status. l framtidsvisionen Hinnsen infrastruktur som
byggts upp i samband med den havsbaserade energiutvinningen. Det Hinns
odling av biogasgenererande alger och en samverkan mellan teknikområden
har bidragit till en hållbar utveckling.

Yttrande
Kristianstads kommun har studerat de intressen som gränsar till vår kommun
och Hinneratt havsanvändningskartani stort överensstämmer i gränsen. Ett av
dessa intressen är de höga naturvärden som finns i de grunda, kustnära
områdena som börjar i Kristianstads kommun och sedan sträcker sig vidare
norrut. För att dessa områden ska kunna bevaras och utvecklas är det av
största vikt att kontinuiteten består och att så stora sammanhängande
områden som möjligt avsätts för naturvårdsändamål. Kristianstads kommun
ser det som positivt att det råder samstämmighet i denna fråga.

Tommy
förvaltningschef

Stadsarkitekt

kommunekolog

Ann-Mari Lindberg
planarkitekt

Beslut expedierastill
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för vidare expediering
till Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83
Karlskrona
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 189

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

Dnr 2018/160-210 KS

Remissvar – Havsplanen, Blekinge
Karlskrona kommun ger i remiss 2018-02-19 kommunen möjlighet att yttra
sig över den kommungemensamma havsplanen
Havsmyndigheten har presenterat ett första förslag på havsplaner för de delar av det svenska havet som faller under statens, och inte under kustkommunernas ansvar. Remissen avser MKB och hållbarhetsbedömning av de
statliga havsplanerna. Havsplanerna är ganska generella och remissvaret fokuserar därför på förutsättningarna för havsbaserad vindkraft och förutsättningarna för havsbruk, t.ex. musselodlingar, två frågor som har stor betydelse för Borgholms kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger följande yttrande:
Borgholms kommun vill anföra några generella synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedömningen av havsplanen för Östersjön. Synpunkterna berör främst det som är av vikt för kommunen.
Havsbaserad vindkraft
Borgholms kommun ser mycket positivt på havsbaserad vindkraft. Vi har i
stort sett enbart positiva erfarenheter av vindkraftsparken i Kårehamn och
med det som grund ifrågasätter vi några av slutsatserna i främst hållbarhetsbedömningen.
- Bedömningen sätter frågetecken kring den kortsiktiga lönsamheten i
havsbaserad vindkraft. Kommunen har inga egna erfarenheter i detta ämne, men vad vi erfar är vindparken utanför Kårehamn en av E-Ons lönsammaste satsningar och de har visat intresse för utbyggnad av parken.
Från kommunens sida ses det som ett tecken på god lönsamhet.
- Besöksnäringen har påverkats positivt av vindparken utanför Kårehamn.
Besöksmålet Kårehamn är betydligt attraktivare nu med vindparken än innan, vilket lokala näringsidkare utnyttjar. Kommunens bedömning är att
landbaserad vindkraft är kontroversiell. Havsbaserad vindkraft – när den
väl är på plats – utgör ingen störning varken för fastboende eller be
söksnäringen. Framöver kommer den sannolikt att vara neutral, men just
nu tilldrar den sig ett intresse som lockar besökare. Skillnaden mot land
baserad vindkraft tror vi beror på att störningen i form av det man ser –
landskapsbilden – är något man vänjer sig vid, särskilt som en stor del av
såväl permanentboende som besökande ser något positivt i vindkraft. För
landbaserad vindkraft däremot tillkommer främst ljudet och skuggeffekterna som verkligen upplevs som störande, i alla fall av närboende.
- Hållbarhetsbedömningen anger att arbetskraften vid vindkraftsetablering
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

främst är internationell. Det stämmer säkert, men de indirekta effekterna
för det lokala näringslivet är stora, genom att ett större antal personerna
bor, äter och lever inom kommunen under längre tider. Dessutom tillkommer långsiktiga arbetstillfällen när ”hemmahamnen” för en havsbaserad
vindkraftspark ligger inom kommunen. Just det ser vi i Kårehamn.
Sammantaget blir bedömningen om man utgår från Borgholms kommuns antaganden betydligt mera positiva till den havsbaserade vindkraften i de matriser som redovisas i hållbarhetsbedömningen, även kortsiktigt. Vi skulle vilja
se en snabbare utveckling av den havsbaserade vindkraften. Samtidigt är vi
positiva till utveckling av andra havsbaserade energikällor som till exempel
vågkraft. Det är viktigt att försvarets intressen i de områden där försvaret prioriteras inte i onödan inkräktar på annan verksamhet som till exempel energiproduktion.
Andra former av havsbruk som odling av fisk, musslor eller alger redovisas
på ett positivt sätt i såväl miljökonsekvensbeskrivningen som hållbarhetsbedömningen. Även dessa näringsformer ser Borgholms kommun mycket positivt på och vi deltar aktivt i utvecklingen av dessa näringar. Vi tror att havsbruk kommer att få en stor betydelse framöver och anser därför att detta behöver arbetas in i havsplanen på ett tydligare sätt än vad som är gjort.
Besöksnäringen är mycket viktig för Borgholms kommun och för denna är
stränderna en av de främsta resurserna. Marint skräp har därför en stor betydelse, och är något som kommunen ser som prioriterat att försöka komma
tillrätta med. Kommunen arbetar aktivt för att åtgärda lokalt alstrat skräp.
Underlagen innehåller en hel del diskussioner och analyser av fisket. Kommunens syn är att förutsättningarna för det ”småskaliga” yrkesfisket bör bevakas och förbättras. De yrkesfiskare som bidrar till lokal försäljning bidrar
aktivt till besöksnäringen, då lokalproducerat efterfrågas. Grunderna för ett
storskaligt yrkesfiske är sedan länge raserade på Öland, och detta fiske har
flyttat till andra hamnar. Men för att kunna bibehålla fiskehamnar med en attraktionskraft för besöksnäringen (och som en tillgång även för åretruntboende) behöver det småskaliga yrkesfisket få rätt förutsättningar att utvecklas,
något som vi tror är positivt även för flera andra värden/miljömål. Generellt är
det viktigt att prioritera näringsverksamhet i hamnar, särskilt där sådan fortfarande finns.
Borgholms kommun vill även påpeka att det i kommunen finns ett avsaltningsverk som är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Ett medskick är därför frågan om det finns anledning att beakta intresset
för avsaltning/dricksvatten från havet i det fortsatta havsplanearbetet.
Synpunkter i detalj på miljökonsekvensbeskrivningen:
- Sidan 36, Område Ö240. Området sägs ha låg miljöpåverkan men påverkan på kustområdena från den övergödda utsjön är påtaglig med ett förändrat växtsamhälle från omfattande och djupgående blåstångsområden
till ettåriga röd-, brun- och fintrådiga alger som konkurrerar ut den för
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

fisklek och -yngel viktiga blåstången. Uppvällning av fosfor från syrefria
bottnar har observerats vilka ger ytterligare näringspåslag på kusten. Slutsatsen att det är låg miljöpåverkan ifrågasätts.
- Tabellerna i kapitel 5 är otydliga och behöver förklaras ytterligare.
- Sidan 70 Förvånande få vrak runt Öland, särskilt öster om Böda, stämmer
detta verkligen?
- Sidan 108 och 112. Kartorna anger marina skyddade områden som även
är inritade på land. Ändra titel och förklaringstext eller gör bättre legend.
Konsekvensanalys
Möjligheter att utveckla havsbaserad vindkraft skulle ha stor betydelse för
Borgholms kommun och eftersom de statliga havsplanerna i det korta perspektivet inte bedömer havsbaserad vindkraft som särskilt lönsamt är det viktigt att framhålla kommunens syn. Havsbruk är sparsamt behandlat i havsplanerna och även här finns anledning att trycka på de möjligheter som finns.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

253

1(2)

SYEF,
Sveriges Yrkesfiskares Ek Förening

SFPO,
Sveriges Fiskares Producentorganisation

Ronneby Kommun
37280 Ronneby

YTTRANDE
Samråd, Havsplan för Blekinges kustkommuner.

Möjligheten att kunna nyttja och ha tillträde havsområdena både inomskärs och i öppna havet har
sedan urminnes tider varit livsavgörande för det småskaliga och kustnära yrkesfisket i Blekinge. Vid
varje tillfälle där det föreslås reglering eller planering av användande av havsområden är det viktigt
att hänsyn tas för att tillträdet till havsområdena bevaras i möjligaste omfattning för det i Blekinge så
viktiga kustnära yrkesfisket. Det kustnära yrkesfisket bedrivs med passiva redskap som har låg
inverkan på miljön. Det kustnära småskaliga yrkesfisket bedrivs ej med trål.
I den nu aktuella havsplanen är yrkesfisket till största delarna endast markerat i de yttre delarna av
territorialvattnet. Vi menar att yrkesfiske bedrivs i alla delar av området. Detta finns statistiskt belagt
genom loggboksuppgifter som yrkesfisket är skyldiga att föra.
Från yrkesfisket har vi synpunkter på de områden som är benämnda 2a-2e som är grönmarkerade
och som benämns som ”Huvudanvändning natur”. Här vill vi föra fram att det är viktigt att yrkesfiske
med passiva redskap undantas från restriktioner inom dessa områden.
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En annan aspekt som också måste beaktas är de kraftigt ökande bestånden av säl och skarv som
utgör stor skada både på själva fiskbestånden men och på yrkesfiskets bedrivande. För dessa arter
finns tillstånd att bedriva skyddsjakt. Därför är det av yttersta vikt att denna skyddsjakt ska vara
tillåten i havsplanen, även i områdena 2a-2e.

Vi ser gärna fram emot att träffas för ytterligare diskussioner om planen.

Blekinge den 27 april 2018

Bengt Larsson, SYEF
Glenn Fridh, SFPO
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SVENSKÅ
CRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se

Blekinges kustkommuner
stads arkitektavdelningen @ s olvesb org.s e
byggnadsnamnden@karlshamn.se
stadshuset@ronneby.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

2018-05-04

YTTRANDE

2018/454

Yttrande angående Havsplan för Blekinge

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:

Nuläge
Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät en likströmsförbindelse. Sjökabeln,
Swe-Pol Link löper från Karlshamns kommun via Sölvesborgs kommun till Polen.
Kabeln har betydelse för rikets elförsöijning, det är därför viktigt att ingen åtgärd
eller verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet får
vidtas invid kabeln.

Ärendespecifik information
Det är positivt att stamnätsförbindelsen mellan Sverige och Polen är omnämnd i
havsplanen då den utgör ett viktigt planeringsunderlag och behöver beaktas vid
kommunernas fortsatta planarbete. Det är därför också önskvärt att Swe-Pol Link
också synliggörs i planens kartunderlag. Stamnätet för el går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan.

SvKIOOO, v4.0, 2016-04-27

Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar
mot aktuell havsplan.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar,
stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter
om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar.
Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00
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REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE

From:
Stadsarkitektavdelningen
Sent:
Mon, 7 May 2018 08:27:33 +0200
To:
Dan Janérus;Sölvesborgs Kommun
Subject:
VB: H2018 56 Yttrande gällande Havsplan för Blekinges kustkommuner
Attachments:
image001.wmz, Informationsblad - Bilaga till yttrande (ändrad
magnetfältsskrivelse).docx

Till er?
Med vänlig hälsning

Magdalena Åkesson
Nämndsekreterare

Sölvesborgs kommun
Stadsarkitektavdelningen
Telefon: 0456-81 60 74
E-post: magdalena.akesson@solvesborg.se
Hemsida: www.solvesborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att planera, bygga,
utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle

Från: Svensson, Linda [mailto:Linda.M.Svensson@eon.se]
Skickat: den 4 maj 2018 17:34
Till: Stadsarkitektavdelningen; 'byggnadsnamnden@karlshamn.se'; stadshuset@ronneby.se;
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
Ämne: H2018 56 Yttrande gällande Havsplan för Blekinges kustkommuner

Datum

Arkivnr

2018-05-04

H2018 56

Yttrande gällande samråd över havsplan för kustkommunerna i Blekinge län
E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) har tagit del av havsplanen och vill såsom ägare av infrastruktur för
elförsörjning inom stora delar av området avge följande synpunkter.
Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen av näringsverksamhet och bostadsbyggande inom
området. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för att garantera fullgod
leveranssäkerhet och en bidragande faktor i omställningen till det förnybara samhället.
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E.ON har nätkoncession inom stora delar av Blekinge läns havsplan och enligt ellagen är bolaget därmed
skyldigt att ansluta nya elanläggningar. För mer generell information kring detta, se bifogat
informationsblad.
Ankringsförbud. E.ON anser att risker med sjökablar oftast är förknippat med ankring. E.ON har svarat
länsstyrelsen gällande en översyn av sjötrafikföreskrifterna länsstyrelsen genomförde under 2015-2017.
Byggnation nära elanläggningar: Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste ske
med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar eller rekommendationer kopplat till anläggningen och
det elektromagnetiska fält som alstras. Syftet med denna hänsyn är att minimera risken för person- och
sakskada till följd av risker förknippat med närheten till elanläggningen. För att minimera olycksrisken vid
arbeten i närheten av en starkströmsanläggning skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid
yrkesmässig verksamhet samt de av elbranschen framtagna elsäkerhetsanvisningarna följas. För att få
god kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar är det viktigt att E.ON kontaktas för samråd vid
byggande eller annan exploatering i närheten av elanläggning. I begreppet exploatering inrymmer E.ON i
detta sammanhang även ändrad markanvändning.
Magnetfält: De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna
mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett samband mellan
exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund av detta har svenska
myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för
magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering
genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas
 Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält
 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller laddas ned på
t ex www.stralsakerhetsmyndigheten.se , finns mer information.

E.ON:s anläggningar är planerade och etablerade med beaktande av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, överföring, distribution och användning av el. I
samband med att omgivningen kring E.ON:s anläggningar förändras vid utbyggnad i kommunen förändras
även förutsättningarna för vilken exponering allmänheten kan utsättas för. Det är kommunens ansvar att
se till att den fysiska planeringen av kommunen sker med försiktighet och att undvika att placera nya
bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar, för att därigenom begränsa risken för förhöjda
elektromagnetiska fält.
Elanläggningar inom området: E.ON har inom länets havsplaneområde ett lokalt ledningsnät av sjökabel
för elförsörjning av skärgården. Därutöver finns ett förgrenat distributionsnät i mark eller luft för den lokala
elförsörjningen behov på öarna. Önskas kartmaterial över dessa ledningar skickas dessa separat efter
förfrågan till varje kommun.
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Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och exploateringar önskar E.ON återkomma
i samband med upprättande av detaljplaner och lovgivning. Bolaget är angeläget om ett gott samarbete
med kommuner och länsstyrelsen vid både stora och små projekt. Det är önskvärt att länsstyrelsen och
kommunerna tidigt i planprocesserna och i nära samråd med elnätsägare arbetar för att hitta bästa möjliga
framdragning av elinfrastrukturen med minsta möjliga intrång. Vid nya anslutningar till elnätet är det
önskvärt att E.ON kontaktas i god tid.

Vill notera att även E.ON Värme samt E.ON Vind kan ha åsikter utöver våra gällande havsplanen.
Med vänlig hälsning

Tillstånd och Rättigheter
linda.m.svensson@eon.se
+46 702 20 19 65
E.ON Energidistribution AB
Box 233
SE-281 23 Hässleholm
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

260

2018-05-29

Informationsblad
Elförsörjning
Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. Knappast någon samhällsverksamhet
kan fungera utan tillgång till el. Ett omfattande och långvarigt elavbrott kan lamslå samhället
som få andra händelser. Tillgången till el är också av stor betydelse för den fredstida
krishanteringen. Dels kan långvariga och omfattande elavbrott i sig leda till svåra
påfrestningar för samhället, dels kan elavbrott försvåra samhällets krishanteringsinsatser.
För näringsidkare kan ett avbrott leda till att verksamheten stannar vilket orsakar ekonomiska
förluster. För enskilda personer kan strömavbrott leda till påverkan på säkerhet och
välbefinnande genom att det blir problem med värme, matlagning, trygghetslarm, vatten och
avlopp mm. Utöver de rent fysiska konsekvenserna finns det idag också en syn på eltillgången
som en självklarhet och det är en låg acceptens mot avbrott.
Samhällets syn på elförsörjning innebär höga krav på leveranssäkerhet. Riksdagen har tydligt
markerat leveranssäkerhetens stora vikt för samhället, genom att lagstifta att elkunder har rätt
till ersättning efter längre än tolv timmars sammanhängande avbrottstid, samt att
nätkoncessionsinnehavare ska se till att avbrott vid överföring av el till en elanvändare aldrig
överstiger 24 timmar.
En åtgärd som E.ON Energidistribution AB gör för att förebygga elavbrott är att trädsäkra
ledningsgator för våra viktigaste överföringsledningar. Vilket sker enligt Energimarknadsinspektionens Handbok för tillämpning av föreskrifter om leveranskvalitet (EIFS:2011:2).

Elnätets uppbyggnad
Det svenska elnätet kan delas in i tre olika typer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet
ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Det består av ledningar med spänning på 220 eller 400
kV som är de kraftigaste ledningarna. Region- och lokalnäten ägs av elbolagen.
Regionnätet består av mellanstora ledningar som har en spänning mellan 40 och 130 kV, och
varje ledning förser stora områden med el. Frågan om huruvida en specifik ledning ska utföras
som luftledning eller jordkabel måste avgöras från fall till fall. Med tanke på samhällets och
lagstiftarens syn på strömavbrott, är det av avgörande betydelse att avbrottstid på denna typ av
ledningar minimeras. Hur nätstrukturen ser ut i området där den aktuella ledningen är belägen
är också betydelsefullt, samt vilken roll och betydelse ledningen har inom området
Lokalnätet består av mellanspänningsnätet som har en spänning mellan 10 och 20 kV och
lågspänningsnätet som har en spänning på 0,4 kV. Lokalnätet är den yttersta delen av nätet
och förser kunderna med el. En skada på lokalnätet får inte samma konsekvenser på samhället
som en skada på regionnätet, och man bör därför kunna utforma detta som jordkabel om det
inte föreligger särskilda skäl.
1
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Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och magnetiska
fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från
elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms inte
de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etc. och därmed inte heller
människors hälsa.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande till
varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.

Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och
exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:


sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas



undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som
ger förhöjda magnetfält



sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem,
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
2
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I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.

E.ON Energidistributions magnetfältspolicy
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution beaktar
berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet och tar
människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar vid behov
magnetfältsnivåer kring våra anläggningar.

Master och vindkraftverk
För att E.ON Energidistribution ska kunna efterleva lagstiftarens krav på att avbrott aldrig får
överstiga 24 timmar, är det nödvändigt att snabbt kunna lokalisera var ett tillbud på elnätet har
skett. Detta görs lämpligast med helikopter som flyger över ledningarna. Helikopter används
också för att på ett effektivt sätt kunna utföra det föreskrivna kravet på besiktning av alla
ledningar med spänning på 10 kV och uppåt.
Transportstyrelsens rekommendationer
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar enligt ovan anser Transportstyrelsen
att ur flygsäkerhetssynpunkt master och vindkraftverk placeras minst 100 meter från
kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid en
totalhöjd över 50 meter samt för master och vindkraftverk med stag. Avståndet för
vindkraftverk beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.

3
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-24

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(3)
Dnr: 2018/360

Datum
2019-05-06

§

Tjänsteskrivelse - yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet
Förslag till beslut
att Kommunstyrelsen antar yttrandet
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
WoodTech Port of Karlshamn AB (bolaget) startade verksamheten i slutet av 2016 och
bolaget vill nu utöka impregneringen från 18 500 m3 till 100 000 m3.
Berörd fastighet, Stilleryd 8:8, ägs av Karlshamns hamn, är belägen inom hamnens
industriområde och omfattar cirka 9 000 m2 (detta skifte av fastigheten).
Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Av yttrandet ska framgå
om kommunen avstyrker ansökan eller om kommunen inte har något att erinra.
Fastigheten/verksamheten tangerar mark avsedd för spårområde/godsbangård. Under
förutsättning att ingen negativ påverkan sker på denna anläggning och dess möjligheter
att utvecklas i den riktning som avses i översiktsplanen, och som gällande detaljplan
möjliggör, finns ur plansynpunkt inget att erinra. Lov förutsätts finnas för verksamheten.
Med tanke på den begränsade ökning av trafikmängden som den sökta verksamheten
ger upphov till i förhållande till den totala trafikmängden, så har kommunen inget att
erinra angående fordonstrafiken på aktuell vägsträcka.
När det gäller dagvattenhanteringen, så bedömer kommunen risken som liten att den
ansökta verksamheten ska orsaka en försämrad vattenkvalitet i den aktuella
vattenförekomsten. Vidare kommer inte dagvattenflödet från verksamhetsområdet att
påverkas av den ansökta verksamheten.
Sammantaget har kommunen inget att erinra mot den ansökta verksamheten.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans yttrande daterat 2019-04-23
Beslutet skickas till
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se
Miljöstrateg Jesper Bergman
KEAB, VA-utredare Daniel Nilsson
Planarkitekt Jeanette Conradsson
Trafikhandläggare Per Olsson

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(3)
Dnr: 2018/360

Bakgrund och överväganden
Gällande detaljplan
För fastigheten gäller detaljplan B 89, från 2012, vilken anger område för industri (J)
samt i den västra delen industri och teknisk anläggning, värmeanläggning (JE).
Fastigheten tangerar mark avsedd för industri, endast för godsbangård och därtill
relaterad verksamhet (J1) och industri, endast för järnväg och därtill relaterad
verksamhet (J2).
En del av detaljplanens syfte är att möjliggöra en godsbangård och kombiterminal i den
södra delen av planområdet, vilket innebär att Karlshamn C kan avlastas från godståg.
Mark som inte får bebyggas finns i södra delen av fastigheten, mot spårområdet. Uområde löper i öst-västlig riktning i den norra delen av fastigheten och i nord-sydlig
riktning i den västra delen. Högsta byggnads- och anläggningshöjd i meter över
nollplanet, exklusive skorsten, är 30 meter och i den västligaste delen 50 meter.
Översiktsplan
I Karlshamns kommuns översiktsplan ”Karlshamn 2030” ingår fastigheten i delområde
J1. ”Stilleryd – Kölö”. Visionen i översiktsplanen är bland annat att Karlshamns hamn
2030 har vuxit och är en av Sveriges allra viktigaste hamnar och att en betydande del av
godset går via järnväg och passerar Stilleryds bangård.
Avsikten är att rangeringen av gods i Karlshamn ska flyttas från det centrala
stationsområdet till en ny kombiterminal/bangård i Stilleryd. Vid det centrala
stationsområdet ska istället en ny stadsdel utvecklas med bostäder, service och
arbetsplatser.
För att nå visionen i Stilleryd anger översiktsplanen bland annat att hamnens intressen
ska prioriteras och verksamheter som riskerar att påverka riksintresset för
kommunikationer och energiproduktion negativt ska inte tillkomma. En av kommunens
viljeinriktningar gällande kommunikationer och infrastruktur är att skapa förutsättningar
för en utveckling mot ökade godstransporter på järnväg.
När det gäller industri- och logistikverksamhet är kommunens viljeinriktning att
vidareutveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn i syfte att
skapa fler arbetstillfällen och större volymer gods i hamnen. Ett sätt att nå detta är att
prioritera riksintressena för hamn, farled, väg och järnväg vid eventuella
intressekonflikter. Kommunens ställningstagande när det gäller riksintresse för
kommunikationer är att riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Hänsyn ska tas till
utpekade järnvägs- och vägsträckningar vid förändring och exploatering i dess
närområde.
Trafik
Transport av virke till anläggningen sker till stor del med lastbil. Antalet transporter är i
dagsläget i genomsnitt 2-3 per dag och beräknas öka till 8-10 per dag. På sikt är
avsikten att utnyttja järnvägen mer. Uttransporter sker till 90 % med båt från Karlshamns
hamn. Man planerar att använda en kommande plankorsning över spåret söder om
fastigheten för att transportera virke till kajområdet.
Dag- och spillvatten
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Bolaget redovisar att allt dagvatten från bolagets verksamhetsområde (enligt uppgift från
kommunen) går via kulvert till det sydöstra dagvattenmagasinet, innan det når
Munkahusviken. Vidare framgår att inget processvatten släpps till dag- eller
spillvattennätet.
Bolaget redovisar placering av cisterner och tankar, hur påfyllnad sker, hur kemikalier
hanteras i den dagliga verksamheten respektive vid brand eller olycka m. m. för att
minimera risken för utsläpp till dagvattensystemet.
Enligt uppgift i ansökan så uppgår vattenförbrukningen vid full produktion till ca
8 000 m3, men inget vatten släpps ut till dag- eller spillvattennätet. Detta tolkar
kommunen som att allt vatten används i processen och att det inte uppstår någon
restprodukt.
Andelen hårdgjord yta kommer inte att påverkas av den ansökta verksamheten.
Dagvatten från bolagets verksamhetsområde går inte till det sydöstra
dagvattenmagasinet. Dagvattnet passerar därmed inte någon damm utan rinner direkt ut
i den östra hamnbassängen.
Jesper Bergman
Miljöstrateg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny träningshall på Jössa enligt beslutad
budget om 110 mnkr
att ökade utgifter från 110 mnkr till 120 mnkr finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens investeringar över 7 mnkr år 2020
att godkänna entreprenadavtalet och delegera till fastighetschefen att teckna fas2 i
partneringupphandling
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande
Sammanfattning
Projektering av en ny träningshall vid Jössa har skett i fas 1, partnering, med
arbetsgrupp och projektgrupp. Partneringentreprenören har lämnat anbud/riktpris enligt
partneringmodellen och det har framtagits ett entreprenadkontrakt för fas 2, byggnation.
Totalsumman för projektet blir 120 mnkr vilket är 10 mnkr över budget. Dessa 10 mnkr
föreslås finansieras inom ramen för kommunstyrelsens investeringar över 7 mnkr år
2020.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Entreprenadavtal
Driftkostnadsberäkning
Anbud/offert/kalkyl enligt partneringmodell
Ritningsunderlag
Tidsplan
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Ekonomikontoret Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
Projektledare William Lavesson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(3)
Dnr: 2016/3079

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
84

Igångsättningsbeslut och tecknande av entreprenadavtal för ny
träningshall Jössa
Förslag till beslut
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny träningshall på Jössa enl. beslutad
budget om 110 mnkr.
att ökade utgifter från 110 mnkr till 120 mnkr finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens investeringar över 7 mnkr år 2020.
att godkänna entreprenadavtalet och delegera till fastighetschefen att teckna fas2 i
partneringupphandling .
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande
att finansierar driftspåverkan exkl. kapitalkostnader med 1,9 miljoner per år sker inom
KS budget.
Bakgrund
KS beviljade igångsättningsbeslut för projektering 2015-11-24 § 272.
KSAU beviljade igångsättningsbeslut för markförläggning av elkabel och rivning av
Jössa stugan 2018-04-24 inom ramen för projektet.
KS fastställde partneringupphandling där ny träningshall var med 2018-05-08 §117,
tilldelning och tecknande av kontrakt gjordes av KSAU 2018-07-16.
KF antog detaljplan för området 2018-06-18 §93
KS tog investeringsbudget 2019-03-26 §89 med totalt 110 miljoner till ny träningshall
Jössa. Fördelat med 42,4 miljoner(Exkl. Över- och underskottsreglering för 2019 med
7,7 miljoner) för 2019 och resterande 2020. Driftspåverkan exkl. kapitalkostnader med
2,7 miljoner per år sker inom KS budget.
Sammanfattning
Projektering av en ny träningshall vid Jössa har skett i fas1, partnering, med
arbetsgrupp och projektgrupp. Partneringentreprenören har lämnat anbud/riktpris enligt
partneringmodellen och det har framtagits ett entreprenadkontrakt för fas2 byggnation.
Totalsumman för projektet blir 120 mnkr vilket är 10 mnkr över budget. Dessa 10 mnkr
föreslås finansieras inom ramen för kommunstyrelsens investeringar över 7 mnkr år
2020.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

272

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-01

Sida 2(3)
Dnr: 2016/3079

Projektplan - mål
Målet med projektet är att leverera en ny träningshall med tillhörande läktare och
omklädningsrum till befintlig hall på jössa, se ritningsunderlag. Målet med hallen är att
tillgodose isföreningarnas behov av utökad istid.

Projektplan - tid genomförande
Detaljprojektering behöver komma igång omgående för att ny träningshall skall kunna
stå färdig till säsong 2020/2021.
Start fas2
2019-05-07

Stopp
2020-10-01

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Detaljprojektering
Förberedande markarbete
Genomförande (byggnation)
Överlämning

maj – okt 2019
juni – augusti 2019
augusti 2019 – sep 2020
1 oktober 2020

Projektplan - övergripande budget och driftspåverkan
Budgetmässiga förutsättningar

Projektplan – projektorganisation
Arbetsgrupp

Se bilaga Driftkostnadsberäkning

Fritidsenheten, projektkontoret, Mörrums
hockey, Mörrums konståkning, Carlshamn
Crusaiders.

Projektgrupp

Fritidsenheten, projektkontoret,
Fastighetsverksamheten, Serviceverksamheten,
facklig representant.

Styrgrupp

KSAU
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Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare förvaltningschef samhällsbyggnad
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Entreprenadavtal
Driftkostnadsberäkning
Anbud/offert/kalkyl enligt partneringmodell
Ritningsunderlag
Tidsplan
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
Projektledare William Lavesson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson

Bakgrund och överväganden
William Lavesson
Projektledare
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2016447

Benjamin Anselmo

Nina Sandahl

DATUM

ANSVARIG

2019-04-10

Nina Sandahl

Tillbyggnad ishall
Fasadritning
Öster & Norr
SKALA A1

1:100

287

NUMMER

A-40-3-001

BET

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
VÄGGAR
BEF. VÄGGAR
NYA VÄGGAR

max 6 m, lutning max 1:12
Fri bredd 1 500

max 6 m, lutning max 1:12

Vilplan 2 m

max 6 m, lutning max 1:12

Fri bredd 1 500

Befintlig trappa anpassas för anslutning av ramp

(Trapplopp rivs)

Fri bredd 1 500

Ramp förses med avåkningsskydd om
minst 40 mm.

Vilplan 2m

Ny dörrslagning

WC

BET

Plan 2, Ramp

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

BYGGLOVSHANDLING

HÄSTARYD 1:2
N
DEL 1
DEL 2

TAKPLAN
PLAN 2

DEL 3

PLAN 1

A

SAJT ARKITEKSTSTUDIO AB

E

ETG EL & TELE GRUPPEN AB

V

ÅF INFRASTRUCTURE AB

B

BKB BRANDKONSULTBYRÅN

M

WSP AB

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

2016447

Benjamin Anselmo

Nina Sandahl

DATUM

ANSVARIG

2019-04-10

Nina Sandahl

Tillbyggnad ishall
Planritning
Plan 2, Ramp
SKALA A1

1:100

288

NUMMER

A-40-1-024

BET

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
VÄGGAR
BEF. VÄGGAR
SANDWICH YTTERVÄGG
MURBLOCK DAMMBUNDNA
MURBLOCK PUTS/MÅLNING
INSTALLATIONSVÄGG

2 700

800

300

7 245

2 700

REGELVÄGG

Sektion B-B

BET

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

BYGGLOVSHANDLING

2 800

HÄSTARYD 1:2
N

6 610

DEL 1

DEL 2

DEL 3
DEL 4

3 210

DEL 6

DEL 5

DEL 7

TAKPLAN
PLAN 2

DEL 8

A

SAJT ARKITEKSTSTUDIO AB

E

ETG EL & TELE GRUPPEN AB

V

ÅF INFRASTRUCTURE AB

B

BKB BRANDKONSULTBYRÅN

M

WSP AB

DEL 9
PLAN 1

Sektion C-C
UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

2016447

Benjamin Anselmo

Nina Sandahl

DATUM

ANSVARIG

2019-04-10

Nina Sandahl

Tillbyggnad ishall
Sektionsritning
Sektion B-B & C-C
SKALA A1

1:100
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NUMMER

A-40-2-002

BET

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
VÄGGAR
BEF. VÄGGAR

2 700

800

300

7 280

8 549

2 700

NYA VÄGGAR

Sektion A-A
Skala 1:50

BET

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

BYGGLOVSHANDLING

HÄSTARYD 1:2
N
DEL 1
DEL 2

Bef. Hall

TAKPLAN
PLAN 2
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DEL 3

3 000

PLAN 1

Sektion A-A
Skala 1:100

A

SAJT ARKITEKSTSTUDIO AB

E

ETG EL & TELE GRUPPEN AB

V

ÅF INFRASTRUCTURE AB

B

BKB BRANDKONSULTBYRÅN

M

WSP AB

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

2016447

Benjamin Anselmo

Nina Sandahl

DATUM

ANSVARIG

2019-04-10

Nina Sandahl

Tillbyggnad ishall
Sektionsritning
Sektion A-A
SKALA A1

1:100, 1:50
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NUMMER

A-40-2-001

BET

KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad
driftpåverkan större än 1 mnkr
Förvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektets namn
Träningshall Jössarinken

Verksamhet
Fritidsenheten
Prioritering
1

Projektnummer
2596

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:

KF 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv
KF 3:2 Kommuninvånare ges lika möjligheter och rättigheter i samhället

För att tillgodose isföreningarnas behov av utökad istid.
Ja

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för
investeringar och leasing (ja/ nej)

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer (ja/ nej)

Ja

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen genomförs
etc)

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total
-101 800
-1 000
-4 000

Entreprenad fas2 partnering
Ställverk EL
Upparbetat tom 2018
Fas 1 projektering partnering
2019
Nedgrävning av luftledning
Inventarier ny hall
Interna timmar
Besiktning kontroll
Anslutningsavgift
Konstnärlig utsmyckning
Risk/oförutsett
Bygglov
Övrigt

Budget

2018

2019

-4 200
-200
-250
-350
-1 100
-900
-5 000
-200
-500

-4 200

Bidrag solceller

1 200
0
0
1 200
-120 000

2020

2021

2022

2023

2024

-62 098
-1 000

-4 000
-1 700

-121 200

Plan (tkr i löpande priser)

-39 702

-1 700

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

Budget

-200
-125
-175
-1 100
-720
-2 500

-125
-175
-180
-2 500
-200
-250

0

-4 000

-250

-49 032

-68 168

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 200

0
0

0
-4 000

0
-49 032

1 200
-66 968

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

2020, 1/4

2021

2022

2023

2024

Uppräkning

Kostnader (spec) 2019 index

2019
-550
-90
-420
-100
-50
400
-900
-30
-30
-160
-120

Utökning personal
Administration
Rep+ Uh+ skötsel+ skador
Teknisk service
Försäkring
Besparing befintlig hall
El+ värme+kyla
VA
Sophantering
Fastighetsskötsel
Yttre skötsel (dagvattendamm, snöröjning, uh mm)
Avgående kostnader eller effektiviseringar
Solcellsenergi

4,00%
1,50%

Avskrivning
Intern ränta

Summa kostnader
Intäkter

-140
-23
-107
-26
-13
102
-230
-8
-8
-41
-31

-572
-94
-437
-104
-52
416
-936
-31
-31
-166
-125

-584
-96
-446
-106
-53
424
-955
-32
-32
-170
-127

-595
-97
-455
-108
-54
433
-974
-32
-32
-173
-130

-607
-99
-464
-110
-55
442
-994
-33
-33
-177
-132

0
0

-160
-60

63
-2 121
-793

260
-4 800
-1 766

265
-4 800
-1 694

271
-4 800
-1 622

276
-4 800
-1 550

0

-220

-3 375

-8 439

-8 404

-8 370

-8 337

61

250

255

260

265

61
-3 313

250
-8 189

255
-8 149

260
-8 110

265
-8 072

2018
240

Hyresintäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader
Kategori:

0
0

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

0
-220
Status:

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:
Igångsatt

X

X

5. Samplanering har skett med:
KLF

X

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

X

SHBF

X

Strategi- och
beredanderådet
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UTB

Annan:

Lokalförsörjningsgruppen

Förvaltn för
arbete och
välfärd

BESTÄLLNINGSSKRIVELSE – FAS 2 Jössa
Datum: 2019-04-15
Projektnr: 2596

ENTREPRENADAVTAL / BESTÄLLNINGSSKRIVELSE - FAS 2

PARTER
Beställare:
Karlshamns kommun, org nr 212000-0845
374 81 Karlshamn
Telefon 0454-810 00
Entreprenör:
JSB Construction AB (tidigare John Svenssons Byggnadsfirma AB), org nr 556401-1756
Box 56
374 02 Asarum

1.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1.

Beställaren och Entreprenören ingick den 31 juli 2018 ett Entreprenadkontrakt
avseende övergripande strategisk partneringavtal på totalentreprenad i Karlshamns
kommun och däromkring (”Huvudavtalet”). Entreprenaden som ska utföras enligt
Huvudavtalet är uppdelad i huvuddelar och samtliga sju (7) huvuddelar utförs således
i partnering (utökad samverkan). Denna beställningsskrivelse omfattar huvuddelen
Tillbyggnad av Jössarinken i Mörrum med därtill tillhörande kringarbeten.

1.2.

Enligt Huvudavtalet kommer entreprenaden att utföras med iakttagande av en
fasindelning med utredning och projektering jämte kalkylarbete (förstudie och
framtagande av systemhandling – Fas 1) och å ena sidan och detaljprojektering och
utförande (Fas 2) å andra sidan.

1.3.

Huvudavtalet och denna beställningsskrivelse för Fas 2 (”Beställningsskrivelsen”)
avseende huvuddelen Tillbyggnad av Jössarinken i Mörrum med därtill tillhörande
kringarbeten kompletterar varandra vilket bland annat innebär att avsaknad av en
viss bestämmelse i Beställningsskrivelsen, vilken återfinns i Huvudavtalet, innebär att
den aktuella bestämmelsen i Huvudavtalet ska tillämpas.
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1.4.

Vid motstridighet mellan Huvudavtalet och denna Beställningsskrivelse ska
Beställningsskrivelsen äga företräde. Om det föreligger motstridiga uppgifter mellan
olika delar av denna Beställningsskrivelse ska:
-

själva Beställningsskrivelsen äga företräde framför dess bilagor;

-

bilaga med lägre nummer äga företräde framför bilaga med högre nummer;

-

vid motstridigheter inom en och samma handling ska en mer specifik reglering
av en fråga äga företräde framför en mer generell reglering av samma fråga.

1.5.

Enligt Huvudavtalet kan Beställaren, vid överenskommelse om riktkostnad med
därtill knutet riktpris för kontraktsarbetena för Fas 2, beställa dessas utförande, vilket
sker genom denna beställning.

2.

OMFATTNING

2.1.

Kontraktshandlingarna finns förtecknade i Huvudavtalet under punkt 1.10.
Projektering utförd enligt Fas 1 framgår av bilagd handlingsförteckning, Bilaga 1.
Dessa handlingar är framtagna under Fas 1 och definierar Entreprenadens
omfattning och det är dessa handlingar Entreprenörens kalkyl svarar mot.

3.

ORGANISATION

3.1.

Entreprenören bekräftar att i Huvudavtalet angiven platsorganisation är oförändrad.

3.2.

Beställaren bekräftar att i Huvudavtalet angiven platsorganisation är oförändrad.

4.

TIDER

4.1.

Kontraktsarbetena får påbörjas den dag Beställaren skriftligen meddelar
Entreprenören att så får ske. Arbetena ska bedrivas enligt överenskommen
huvudtidplan.

4.2.

Tidpunkt för färdigställande av entreprenaden 2020-09-14.

5.

EKONOMI

5.1.

Riktpris, riktkostnad och incitament

5.1.1.

Entreprenörens kalkyl över verifierade självkostnader för att färdigställa entreprenaden uppgår till totalt 92 960 578 kr. Beställaren godkänner kalkylen varmed
Riktkostnaden uppgår till 92 960 578 kr.

5.1.2.

Entreprenörens entreprenörarvode som utgör ersättning för Entreprenörens vinst,
risk och centraladministration m.m. uppgår till 9,45 procent. Det medför att
Entreprenörens fasta ersättning uppgår till 8 784 775 kr.

2 (3)
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5.1.3.

Summan av entreprenadens Riktkostnad och Entreprenörens fasta ersättning utgör
entreprenadens Riktpris och uppgår till 101 745 353 kr. Samtliga belopp är angivna
exklusive mervärdesskatt.

5.1.4.

Riktkostnaden skall fortlöpande justeras med hänsyn till ändringar och
tilläggsarbeten. På första byggmöte efter det att ändring eller tilläggsarbete enligt
ABT06 aktualiserats, skall parterna fastställa det belopp med vilket Riktkostnaden
skall justeras. Den justerade riktkostnaden skall noteras i protokollet.

5.1.5.

Parterna har överenskommit om följande incitament om slutligt verifierad
självkostnad under- respektive överskrider avtalad och slutligen justerad riktkostnad
enligt följande
Om slutligt verifierad självkostnad underskrider avtalad och slutligen justerad
riktkostnad ska mellanskillnaden regleras enligt följande.
Beställaren ersätter Entreprenören med ett belopp som motsvarar 50 % av
mellanskillnaden
Om slutligt verifierad självkostnad överskrider avtalad och slutligen justerad
riktkostnad ska mellanskillnaden regleras enligt följande.
Beställaren ersätter Entreprenören med ett belopp som motsvarar 50 % av
mellanskillnaden

----------------------------

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Karlshamn den ___ / ___ 2019

Karlshamns kommun

JSB Construction AB

_________________

_________________

NAMNFÖRTYDLIGANDE

NAMNFÖRTYDLIGANDE

3 (3)
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Er ref: Karlshamn kommun

ASARUM 2019-04-16

Riktpris
Beträffande projekt: Jössa-rinken C-hall Mörrum fas 2
Anbudsform
Anbudet är upprättat i enlighet med 01 Kontrakt övergripande strategisk partneringavtal på
totalentreprenad med handlingar framtagna under fas 1 enligt bilaga 1.

Ekonomisk ersättning
Riktkostnad: 92 960 578 kronor
Fast del: 8 784 775 kronor (påslag enligt kontrakt 9,45 %)
Riktpris: 101 745 353 kronor
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på anbudssumman.

Förfrågningar
Förfrågningar med anledning av detta anbud besvaras av:
Anders Johansson anders.johansson@jsb.se 0734-233906
2019-04-16 ASARUM
Med vänlig hälsning

JSB Construction AB
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N
Aktivitetsbenämning
r

Jössa Mörrum

Upprättad

Upprättad av

2019-04-15

Anders Johansson

1803205 Jössa-rinken C-hall Mörrrum fas 1

Reviderad

april 20

maj 2019

juni 2019

juli 2019

augusti 2019 september 201 oktober 2019 november 201 december 2019

januari 2020

februari 2020

mars 2020

april 2020

maj 2020

juni 2020

juli 2020

augusti 2020 september 202 oktober 2020 november 202 december 2020

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
11111222222312367891111112222222233345671111111122222221234589111111112222223312567891111112222222232345691111111122222231234789111111122222223314567811111112222222223456911111111222222331236789111111222222223334567111111112222222234569111111112222223312367891111112222222231456781111111222222221234589111111112222223123678911111122222222333456711111111222222231234789111111122222223125678911111122222222323456911111111222222312347891111111222222233

1Projektering

1

Projektering

2Etablering

2

3Mark infrastruktur
4Markarbeten grunder

3

5Grunder

Etablering
Mark infrastruktur
4

Markarbeten grunder
5

Grunder

6Stomme

6

7Installationer

7

Stomme
Installationer

8Invändiga kompletteringar
9Finplanering mark

8

8 Invändiga kompletteringar
9

1Driftskörning

Invändiga kompletteringar
8

Invändiga kompletteringar

Finplanering mark
9

Finplanering mark
10

1Slutbesiktning

Driftskörning
11

1Avlämnade till kund
1

Slutbesiktning
12 Avlämnade till kund

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

JSB Construction AB
2019-04-15 08:29

Sida 1(1)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta avgifter, exklusive moms, för torghandel med höjning i tre steg inklusive
indexreglering tills vi har nått föreslagen nivå då avgiften övergår till att enbart justeras
via indexreglering.
Sammanfattning
Revideringen av torghandelsföreskrifterna kräver vissa justeringar av avgifterna för
torghandelsplatser. När taxan ändå revideras höjs den också, både för att i ökad
utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för att
konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna ska förbättras.
Fisktorget utgår från taxan.
Taxorna höjs enligt nedanstående och i övrigt föreslår inga höjningar utöver index. Nivå
för dagtaxa sätts till 5 % av årsavgiften.
2020

2021
2022
7 980 kr
10 613 kr
399 kr
531 kr
7 315 kr
9 729 kr
366 kr
487 kr

Fast stor
Dagstaxa stor
Fast liten
Dagstaxa liten

6 000 kr
300 kr
5 500 kr
275 kr

Enfastuttag
10amp/dag
Enfastuttag 10amp/år

60 kr
1 900 kr

63 kr
1 995 kr

66 kr
2 095 kr

16 amp/dag
16 amp/år

105 kr
3 788 kr

110 kr
3 977 kr

116 kr
4 176 kr

32 amp/dag
32 amp/år
Julgransförsäljning

210 kr
5 677 kr
1 337 kr

221 kr
5 961 kr
1 778 kr

232 kr
6 259 kr
2 365 kr

Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Förslag på nya avgifter för torghandel
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Näringslivschef Mathias Wijk
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-11

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/541

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
85

Reviderade avgifter för torghandel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgifter för torghandel med höjning i tre steg inklusive indexreglering tills vi har
nått föreslagen nivå då avgiften övergår till att enbart justeras via indexreglering.
Sammanfattning
Revideringen av torghandelsföreskrifterna kräver vissa justeringar av avgifterna för
torghandelsplatser. När taxan ändå revideras höjs den också, både för att i ökad
utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för att
konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna ska förbättras.
Fisktorget utgår från taxan.
Taxorna höjs enligt nedanstående och i övrigt föreslår inga höjningar utöver index.
2020
2021
2022
Fast stor
6 000
7 980
10 613
Dagstaxa stor
300
399
531
Fast liten
5 500
7 315
9 729
Dagstaxa liten
288
383
509
Enfastuttag
10amp/dag
Enfastuttag 10amp/år

60
1 900

63
1 995

66
2 095

16 amp/dag
16 amp/år

105 kr
3 788 kr

110 kr
3 977 kr

116 kr
4 176 kr

32 amp/dag
32 amp/år
Julgransförsäljning

210 kr
5 677 kr
1 337 kr

221 kr
5 961 kr
1 778 kr

232 kr
6 259 kr
2 365 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Förslag på nya avgifter för torghandel
Gällande taxa, torghandel

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Gata- och parkverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-11

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Näringslivschef Mathias Wijk

Martin Einarsson
Markförvaltare
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/541

FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgifter för torghandelsplatser

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
KF § 195, 1995-12-11
KF § 148, 2011-11-07, ändrade eltaxor

Avgifter för torghandelsplatser
A

B

Stortorget
1.

Fast saluplats

4 487 kr/år

2.

Tillfällig saluplats

3.

Fast saluplats för egna lantbruks- och
trädgårdsprodukter
(lördag och dag före helgdag)

4.

Tillfällig do

200 kr/dag
1 435 kr/år

100 kr/dag

Fisktorget
Fast saluplats

1 435 kr/år

Tillfällig saluplats

C

Saluplats för julgranar

D

Avgift för elanslutning

100 kr/dag
1 000 kr/säsong

Enfasuttag 10 amp

50 kr/dag, 1800 kr/år

Trefasuttag 16 amp

100 kr/dag

Trefasuttag 32 amp

200 kr/dag

Ändrade eltaxor gäller från och med 2012-01-01.
Årskostnaden för enfasuttag indexuppräknas från och med 2013-01-01 med konsumentprisindex för
oktober 2012 som bastal.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgifter för torghandelsplatser

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
KF § 195, 1995-12-11
KF § 148, 2011-11-07, ändrade eltaxor
KF § xx, 2019-05-20

FÖRSLAG
Avgifter för torghandelsplatser
2020

2021

2022

Fast saluplats, stor

6 000 kr/år

7 980 kr/år

10 613 kr/år

Dagstaxa stor

300 kr/dag

399 kr/dag

531 kr/dag

Fast saluplats, liten

5 500 kr/år

7 315 kr/år

9 729 kr/år

Dagstaxa liten saluplats

275 kr/dag

366 kr/dag

487 kr/dag

Enfastuttag 10amp

60 kr/dag

63 kr/dag

66 kr/dag

Enfastuttag 10amp

1 900 kr/år

1 995 kr/år

2 095 kr/år

16 amp

105 kr/dag

110 kr/dag

116 kr/dag

16 amp

3 788 kr/år

3 977 kr/år

4 176 kr/år

32 amp

210 kr/dag

221 kr/dag

232 kr/dag

32 amp

5 677 kr/år

5 961 kr/år

6 259 kr/år

Julgransförsäljning

1 337 kr/säsong

1 778 kr/säsong

2 365 kr/säsong

Taxorna indexuppräknas från och med 2020-01-01 med konsumentprisindex för oktober 2019 som
bastal.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avgiftsbelägga ytorna i kartbilagor A, B, C och D.
att taxan på ytorna följer det som idag är Blå zon.
Sammanfattning
Markförvaltningen har för avsikt att teckna avtal för upplåtelse med Trafik-/Gatuservice
avseende kommunaltomtmark.
Trafik-/Gatuservice ska avgiftsbelägga, underhålla och administrera ytorna.
På detta sätt koncentreras kommunens parkeringsverksamhet under samma
verksamhet som idag har hand om parkeringar på allmänplatsmark samt att trafik/gatuservice får täckning för underhållskostnader på kommunal tomtmark.
Vid tecknande av avtal kommer Markförvaltningen att öka sina intäkter då det idag finns
ett avkastningskrav.
Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Bifogade kartor över ytorna. Bilagor A, B, C, D.
Beslutet skickas till
Markförvaltare Martin Einarsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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Förslag om att upplåta Kommunal tomtmark till Trafik-/Gatuservice för
parkering.
Förslag till beslut
att markförvaltningen ges rätt att ingå avtal med Trafik-/Gatuservice avseende
upplåtelse av kommunaltomtmark för parkering enligt kartbilagor A, B, C, D.
att besluta om att ge Trafik-/Gatuservice rätt att avgiftsbelägga ytorna.
att ge förvaltningen möjlighet till att upplåta specifika parkeringsytor till företag som idag
har sin verksamhet i anslutning till ytorna.
att besluta om taxan följer det som idag är Blå zon.
Sammanfattning
Markförvaltningen har för avsikt att teckna avtal för upplåtelse med Trafik-/Gatuservice
avseende kommunaltomtmark.
Avsikten är att Trafik-/Gatuservice ska avgiftsbelägga, underhålla och administrera
ytorna.
Genom att teckna avtal så koncentreras kommunens parkeringsverksamhet under
samma verksamhet som idag har hand om parkeringar på allmänplatsmark samt att
trafik-/gatuservice får täckning för underhållskostnader på kommunal tomtmark.
Vid tecknande av avtal kommer Markförvaltningen att öka sina intäkter då det idag finns
ett avkastningskrav.
Beslutsunderlag
Bifogade kartor över ytorna. Bilagor A, B, C, D.
Beslutet skickas till
Martin Einarsson - Markförvaltare
Per Olsson – Trafikhandläggare
Ulrika Nordén Johansson – Förvaltningschef
Per Olsson
Trafikhandläggare
Martin Einarsson
Markförvaltare

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Gata- och parkverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att besluta om att markanvisningstävling ska ske för del av Karlshamn 2:1 och Gäddan
5
att anta de kriterier för markanvisning som finns i prospektet
Sammanfattning
Kommunen äger mark i attraktiva lägen som är möjliga för exploatering för bostäder. Det
finns ett tryck på centrumnära boendemöjligheter som i dagsläget är svårt att tillgodose.
För att öka takten i processen finns ett behov av att snabba på
exploateringsprocesserna och öppna upp för olika aktörer att genomföra
exploateringarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den
31 mars 2019 återkomma med en processbeskrivning och tidplan för arbetet med
markanvisning som avser del av de i översiktsplanen utpekade delområdena
”Skeppsbron-Östra Piren” och ”Å-rummet” mellan Vinkelgatan och Södra
Fogdelyckegatan.
Det är möjligt att genomföra en markanvisningstävling med start den första juni 2019.
Då kan prospektet ställas ut på kommunens hemsida tillsammans med andra relevanta
handlingar. Anbudstävlingen kommer då att pågå under sommaren fram till september.
Att tävlingstiden blir relativt lång beror på att intressenterna ska hinna framställa
tävlingsförslag trots semestertider samt att det är första gången som Karlshamns
kommun anvisar mark på detta sätt genom en tävling. När tävlingstiden gått ut lägger en
jury fram förslag på vinnaren som kommunstyrelsen sen beslutar om.
Vid en markanvisning i Karlshamns kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om
den ska genomföras. Kommunstyrelsen beslutar även om vilka kriterier som ska gälla
för det aktuella markområdet. Vid en markanvisning genom anbudstävling utser och
beslutar kommunen vilken byggherre som får rätt att teckna avtal om markanvisning på
följande sätt:
 Information och uppgifter om det aktuella området sammanfattas i ett
prospekt tillsammans med villkor för den specifika markanvisningen.


Information om att kommunen har en markanvisning annonseras på
kommunens hemsida och skickas till kända intressenter. Prospektet finns sedan
att hämta på kommunens hemsida alternativt skickas till intressenterna.



Anbud och/eller förslag enligt prospektet lämnas in av intressenter.
Information om hur inlämning av anbud sker finns angivet i
prospektet.



Kommunen gör efter utvärdering sitt val av intressent/er.



Bekräftelse av markanvisningen sker via ett markanvisningsavtal med utvald
intressent/er.
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Sammanträdesdatum:

Avtal om marköverlåtelse tecknas om och när erforderliga villkor är
uppfyllda.

Prospektet beskriver hur kommunen har beslutat att markanvisningen ska gå till och
hur anbuden ska framställas. Prospektet beskriver också hur intressenten
ska presentera sitt förslag samt om och i så fall vilka kriterier, se prospektet, som
tillämpas vid urval och hur dessa viktas mot varandra.
I många andra kommuner har man kommit längre med sina områden innan man går ut
med markanvisningstävling. I bl.a. Malmö gör kommunen förberedande undersökningar
avseende tex geologi för att åtminstone vara säkra på att marken är byggbar. Att
Karlshamns kommun går ut med markanvisning i ett så här tidigt skede får sägas utgöra
en risk då det möjligen kan sortera bort intressenter som annars hade lämnat anbud.
Prospektet är under arbete och uppdateras kontinuerligt för att vara klart till juni då
markanvisningstävlingen ska hållas.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-13
Protokollutdrag KSAU § 25 2019
Prospekt, markanvisningstävling
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Mark- och exploateringsingenjör

309

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-13

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sida 1(2)
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Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
87

Markanvisningstävling, Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1
Förslag till beslut
Att besluta om att markanvisningstävling ska ske för del av Karlshamn 2:1 0ch Gäddan
5
Att anta de kriterier för markanvisning som finns i prospektet.
Sammanfattning
Kommunen äger mark i attraktiva lägen som är möjliga för exploatering för bostäder. Det
finns ett tryck på centrumnära boendemöjligheter som i dagsläget är svårt att tillgodose.
För att öka takten i processen finns ett behov av att snabba på
exploateringsprocesserna och öppna upp för olika aktörer att genomföra
exploateringarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den
31 mars 2019 återkomma med en processbeskrivning och tidplan för arbetet med
markanvisning som avser del av de i översiktsplanen utpekade delområdena
”Skeppsbron-Östra Piren” och ”Å-rummet” mellan Vinkelgatan och Södra
Fogdelyckegatan.
Det är möjligt att genomföra en markanvisningstävling med start den första juni 2019.
Då kan prospektet ställas ut på kommunens hemsida tillsammans med andra relevanta
handlingar. Anbudstävlingen kommer då att pågå under sommaren fram till september.
Att tävlingstiden blir relativt lång beror på att intressenterna ska hinna framställa
tävlingsförslag trots semestertider samt att det är första gången som Karlshamns
kommun anvisar mark på detta sätt genom en tävling. När tävlingstiden gått ut lägger en
jury fram förslag på vinnaren som kommunstyrelsen sen beslutar om.
Vid en markanvisning i Karlshamns kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om
den ska genomföras. Kommunstyrelsen beslutar även om vilka kriterier som ska gälla
för det aktuella markområdet. Vid en markanvisning genom anbudstävling utser och
beslutar kommunen vilken byggherre som får rätt att teckna avtal om markanvisning på
följande sätt:


Information och uppgifter om det aktuella området sammanfattas i ett
prospekt tillsammans med villkor för den specifika markanvisningen.



Information om att kommunen har en markanvisning annonseras på
kommunens hemsida och skickas till kända intressenter. Prospektet finns sedan
att hämta på kommunens hemsida alternativt skickas till intressenterna.



Anbud och/eller förslag enligt prospektet lämnas in av intressenter.
Information om hur inlämning av anbud sker finns angivet i

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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prospektet.


Kommunen gör efter utvärdering sitt val av intressent/er.



Bekräftelse av markanvisningen sker via ett markanvisningsavtal med utvald
intressent/er.



Avtal om marköverlåtelse tecknas om och när erforderliga villkor är
uppfyllda.

Prospektet beskriver hur kommunen har beslutat att markanvisningen ska gå till och
hur anbuden ska framställas. Prospektet beskriver också hur intressenten
ska presentera sitt förslag samt om och i så fall vilka kriterier, se prospektet, som
tillämpas vid urval och hur dessa viktas mot varandra.
I många andra kommuner har man kommit längre med sina områden innan man går ut
med markanvisningstävling. I bl.a. Malmö gör kommunen förberedande undersökningar
avseende tex geologi för att åtminstone vara säkra på att marken är byggbar. Att
Karlshamns kommun går ut med markanvisning i ett så här tidigt skede får sägas utgöra
en risk då det möjligen kan sortera bort intressenter som annars hade lämnat anbud.
Prospektet är under arbete och uppdateras kontinuerligt för att vara klart till juni då
markanvisningstävlingen ska hållas.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag KSAU § 25 2019
Prospekt, markanvisningstävling
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Mark- och exploateringsingenjör

Michael Mårtensson
Mark- och exploateringsingenjör
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Plats och tid

Mörrumssalen, klockan 13:30—16:45

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen, jäv § 20
Elin Petersson
Marie Sällström
Bodil Frigren Ericsson

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, kanslichef
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef § 3
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 3
Katrin Johansson, 1:e vice ordförande teknik- och fritidsnämnden § 3
Peter Nilsson, JN von Bergen & Son AB § 3
Fredrik Hermansson, Hermanssonbolagen § 3
Sören Bergerland, trafikdirektör § 4
Peter Christensen, ordförande regionens trafiknämnd § 4
Magnus Forsberg, strategisk planerare regionen § 4
Daniel Svensson, festivalsamordnare § 5
Christina Svensson, verksamhetschef § 18
Kristin Martinsson, upphandlare § 18
Mikael Isaksson, koordinator §§ 14–16

Paragrafer

§§ 1–28

Utses att justera

Magnus Gärdebring

Justeringsdatum

2019-02-20

Sekreterare

…………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Magnus Gärdebring

Ordförande
Ledamot
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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(S)
(M)
(C)
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Beslutsdatum:

PROTOKOLL
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2019-02-19

Sida 2(5)

2019-02-19

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-20
Tillkännages t.o.m.

2019-03-13

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 25 Uppdrag angående markanvisnings avseende Skeppsbron/Östra Piren samt
Årummet mellan Vinkelgatan/Södra Fogdelyckegatan 2019/748
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att senast den 31 mars återkomma med
en processbeskrivning och tidsplan för arbetet med markanvisning vad avser områdena
Skeppsbron-Östra Piren och Å-rummet mellan Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan
Sammanfattning
Kommunen äger mark i attraktiva lägen som är avsedda för exploatering framförallt för
bostäder. Det finns ett tryck på centrumnära boendemöjligheter som i dagsläget är svårt
att tillgodose. För att öka takten i processen finns ett behov att snabba på
exploateringsprocesserna och öppna upp för olika aktörer att genomföra
exploateringarna.
Det finns olika vägar att gå när kommunen beslutar vilken aktör som ska få köpa mark
och genomföra en exploatering. Karlshamns kommun beslutade tidigt 2017 om riktlinjer
för markanvisningar som reglerar processen.
För att främja Karlshamns övergripande utveckling måste fler bostäder i attraktiva lägen
skapas.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen finns de resurser samlade som har kompetens
inom områden som har bäring på en markanvisningsprocess. Därför bör det vara
lämpligt att uppdras åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast påbörja arbetet med
att i enlighet med gällande riktlinjer initiera arbete med markanvisning vad avser
områdena Skeppsbron-Östra Piren och Å-rummet mellan Vinkelgatan och Södra
Fogdelyckegatan se bilaga.
En processbeskrivning med tillhörande tidsplan och geografiska avgränsningar bör
kunna presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under mars och under
processen kan rapporteringen till arbetsutskottet ske löpande. Slutliga beslut om
markanvisning tas av kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-02-13
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
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Markanvisningstävling
för
Karlshamn 2:1
Inbjudan till markanvisningsförfarande
för bostadsbebyggelse i Karlshamn
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Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Tel. 0454-815 00,
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1

Allmänt

1.1

Inbjudan till markanvisningstävling

Karlshamns kommun inbjuder till markanvisningstävling för att hitta aktörer som är intresserade
av att uppföra bostäder vid Mieån i centrala Karlshamn. Totalt avser markanvisningstävlingen ett
markområde om ca 5 500 m2 med upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Det står fritt för
exploatören att bestämma om vilken av upplåtelseformerna som är att föredra.
Vinnaren av anbudstävlingen kommer att få vara med under detaljplaneprocessen för att senare
bebygga området.
Markanvisningstävlingen vänder sig till intressenter med dokumenterad erfarenhet och förmåga att
genomföra liknande projekt. De intressenter som inkommer med tävlingsbidrag ska ha
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet på ett professionellt vis.
Tävlingsbidragen ska baseras på detta prospekt med tillhörande bilagor. En jurygrupp kommer att
utvärdera inkomna tävlingsbidrag och föreslå en vinnare. Beslut om vem som får teckna
markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal fattas av kommunfullmäktige.
Tävlingsbidragen ska vara kommunen tillhanda senast: 2019-09-01.

1.2

Kommunal markanvisning, avtal och lagstiftning

Överlåtelse av kommunal mark förgås av ett markanvisningsförfarande, vilket för markområdet
sker genom en markanvisningstävling enligt detta prospekt.
Den 1 januari 2015 antogs Lag (SFS 2014:899) om kommunala markanvisningar. I denna lag
definieras begreppet markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggelse.
Karlshamns kommun har tagit fram riktlinjer för markanvisningar, se kommunens hemsida
www.karlshamn.se/?s=markanvisning

1.3

Om Karlshamn

Allmänt om staden

Karlshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Tel. 0454-815 00,
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1.4

Bakgrund

I Karlshamns kommuns överstiksplan, som
antogs i maj 2015, ingår det aktuella området i
utvecklingsområde ”A16. Å-rummet”. I Årummet föreslås att detaljplanearbete inleds
för att pröva möjligheterna att bygga bostäder
öster om Mieån, på parkeringsytorna mellan
Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan.
Längs Mieån finns en vilja från kommunen att
skapa en arena för multikulturella upplevelser
och aktiviteter med promenadstråk, parker,
bostäder, handel och olika verksamheter.
I en förstudie till översiktsplanen föreslås en
grön sida väster om Mieån och en urban sida
öster om ån med en vision om att skapa ett
pärlband av platser längs ån som gör att
avstånden upplevs som kortare än de gör idag.

1.5

Prospekt

Detta prospekt utgör intresseförfrågan för markanvisning rörande exploatering för bostäder inom
markerat markområde. Karlshamns kommun är ägare till markområdet.
Prospektet utgörs av denna handling samt övriga handlingar som publiceras på Karlshamns
kommuns hemsida www.karlshamn.se/?s=markanvisning
Den byggherre som inkommer med det vinnande markanvisningsförslaget kommer att ges
möjlighet att teckna markanvisningsavtal och delta i detaljplaneprocessen för att senare teckna
marköverlåtelseavtal med Karlshamns kommun för att genomföra bebyggelsen

2

Tidplan

Följande tider gäller för markanvisningen:
 Utställning av markanvisningsprospekt
 Sista inlämningsdag
 Utvärdering av inkomna bidrag
 Markanvisningsavtals undertecknande av vald exploatör
 Beslut av kommunstyrelsen

3

Förutsättningar

3.1

Ny bebyggelse som planeras

1 juni
1 september
2-10 september
november
november

Markområdet som är avsett för ny bebyggelse framgår av bifogad karta, bilaga 1.



Markanvisningsområdet är ca 5 500 m2. Det lämnas fritt för anbudsgivaren att
föreslå exploateringsgrad och höjd på byggnaderna.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.
Karlshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
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3.2

Kommunen lägger inte någon värdering i vilken upplåtelseform som väljs.

Läge och avgränsningar

Markanvisningsområdet framgår av karta 2.
Karlshamnskommun är markägare.
Markanvisningsområdet ligger i västra delen av
Karlshamns innerstad, endast ett stenkast från
stadens centrum. Området begränsas i väster av
Mieån och i öster av Ågatan, i söder av Södra
Fogdelyckegatan och i norr av befintlig
bebyggelse.
Områdets läge erbjuder möjlighet att skapa
attraktiva boendemiljöer med allt vad staden har
att erbjuda, precis utanför dörren..

3.3

Mark, vegetation, och
rekreation

Området utgörs idag av parkeringsytor och
promenadstråk längs med mieån. Områdets
attraktiva läge intill vattnet erbjuder en exklusiv
boendemiljö som är svår att hitta på annan plats.

Karta 2

Promenadstråk och till viss del grönytor ska bevaras inom området.

3.4

Detaljplan

Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer att erbjudas möjligheten att gemensamt med
Karlshamns kommun ta fram en ny detaljplan för området. Anbudsvinnaren använder egen
planarkitekt som tillsammans med Karlshamnskommun driver detaljplanearbetet.

3.5

Gator och trafik

Markanvisningsområdet kommer att nås via Ågatan.
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3.6

Parkering för bil och cykel

Bil- och cykelparkering för de boende ska anordnas inom blivande fastigheten på kvartersmark.
Parkeringslösningar ska finnas med i det inlämnade förslaget.

3.7

Tekniska förutsättningar

3.7.1

Geoteknisk utredning

Anbudsvinnaren ansvarar för och bekostar att erforderliga utredningar blir genomförda.
3.7.2

Arkeologi

Anbudsvinnaren ansvarar för och bekostar att erforderliga utredningar blir genomförda. Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetena avslutas och Länsstyrelsen underrättas.
3.7.3

Vatten, avlopp och dagvatten

Kommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Området ligger inom befintligt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Dagvatten ska tas om hand och renas. Anläggningen ska vara dimensionerad för att rena det
dagvatten som kommer till området från Ågatan mellan Vinkelgatan och södra Fogdelyckegatan
och upp till Drottninggatan. Reningsanläggningen ska utformas så att minst alla regn upp till 15
mm fördröjs i 12 timmar. Reningsanläggningen ska vara anpassad för ändamålet och vara estetiskt
tilltalande. Exempel på dagvattenanläggningar som är lämpliga är raingarden, svackdiken, damm,
översilningsytor, dräneringsstråk eller skärmbasaänger.
3.7.4

El

Det finns ledningar igenom det tilltänkta exploateringsområdet i form av låg-, högspänning och
gatuljus som eventuellt behöver flyttas vid en bebyggelse.
3.7.5

Tele/opto

.
Det finns ledningar igenom det tilltänkta exploateringsområdet i form av fiberkanalisation som
eventuellt behöver flyttas vid en bebyggelse.

3.8

Avgifter och taxor

Markanvisningsvinnaren ansöker om och bekostar anslutningsavgifter för VA, el, fjärrvärme, opto
och övrig teknisk försörjning. Även kostnader för bygglov, fastighetsbildning, inteckning samt
övriga tillstånd bekostas av exploatören. För information rörande taxor för teknisk försörjning
kontakta Karlshamns Energi.

3.9

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningen för exploateringsfastigheten är ännu inte genomförd. Denna kommer att
genomföras i samband med att marköverlåtelseavtal tecknas mellan kommunen och exploatören.
All fastighetsbildning bekostas av exploatören.
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3.10

Övrigt

Kostnader för eventuella fyllnader, schakter, förstärkningar m.m. betalas av exploatören.

4

Former för markanvisning, avtal och genomförande

4.1

Kommunens kontaktperson

Frågor om markanvisningstävlingen ställs med e-post till mark- och exploateringsingenjör
Michael Mårtensson, michael.martensson@karlshamn.se, fram till och med slutdatum för
tävlingen.
Vid förfrågan ska namn och telefonnummer uppges. Dessutom ska ”Markanvisning Karlshamn
2:1” anges i e-post meddelandets ämnesfält. Frågor som kan påverka markanvisningen kommer att
tillgängliggöras på den angivna webbplatsen, dock utan att avslöja vem som frågat.

4.2

Markanvisningens form och innehåll

4.2.1

Allmänt

Markanvisningsanbuden ska vara inkomna till Karlshamnskommun senast 2019-09-01 klockan
13:00 till nedanstående adress:
Karlshamns kommun
Att: Emina Kovacic
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn
Markanvisningsanbuden ska lämnas som fysiska pappershandlingar och som pdf-filer på USBminne och ska innehålla följande dokument som märks med förslagsställarens valda temanamn:
I.

Ett separat förslutet kuvert, med endast förslagsställarens tema namn på
kuvertet innehållande:
a. Intressentens namn och organisationsnummer.
b. Registreringsbevis på intressenten, högs tre månader gammalt.
c. Namn på intressentens kontaktperson, med telefonnummer och
e-post adress
Handling som styrker att kontaktpersonen företräder
intressenten.
d. Förteckning avseende allt material som bifogas till
markanvisningsanbudet.

II.

Offereat markpris i ett separat kuvert som förutom temanamn är anonymt.
Markpriset ska anges exklusive anslutningsavgifter.
Ifylld blankett om markanvisningstävling. Blanketten ska förutom
temanamn vara anonym. Alla intressenter ska fylla i blanketten där villkor
för markanvisningen godkänns.

III.

4.3

Språk

Avtal och handlingar ska vara på svenska.
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4.4

Bedömning av markanvisningsanbuden

4.4.1

Bedömningsgrupp

Karlshamns kommuns bedömningsgrupp föreslår efter studerande av de inlämnade anbuden en
vinnare. Beslut av vinnare fattas sedan av kommunstyrelsen.
Karlshamns kommun har exklusivt tolkningsföreträde avseende alla inlämnade handlingar,
material och uppgifter.
4.4.2

Bedömning av byggherren

Markanvisningsanbuden kommer att bedömas utifrån hur väl byggherren bedöms vara en fullgod
samarbetspartner med utgångspunkt i ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att
fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt. Om en byggherre har bolag som befinner sig på
obestånd, ej är vederbörligt registrerat eller i konkurs accepteras inte markanvisningsanbudet.
4.4.3

Bedömning av markpris

Markpris ska anges exklusive anslutningsavgifter. Om anbudet innehåller särskilda villkor för
markens bebyggande kan anbudet komma att sorteras bort.
För det fall att flera anbud bedöms vara likvärdiga vad gäller övriga kriterier kommer markpriset
att vara det som avgör vilken anbudsgivare som vinner tävlingen.
Karlshamns kommun förbehåller sig fri prövningsrätt avseende de inkomna anbuden.
4.4.4

Bedömning av utemiljö

Enligt kommunens översiktsplan bör Mieån göras närvarande i staden, och längs med Mieån ska
man kunna promenera från Korpadalen till Vägga. Det aktuella området ska gestaltas som ett
tydligt stadsrum med stark kontakt med vattnet.
För att skapa attraktiva miljöer för boende och rekreation är det viktigt att ta hänsyn till kvalitet,
hållbarhet och tillgänglighet vid gestaltningen av utemiljön. Sociala, ekologiska och ekonomiska
dimensioner ska beaktas i projektet, och kommunen önskar få byggherrarnas idéer kring detta i ett
inledande skede.
Området närmast Mieån ska vara tillgängligt för allmänheten. Det ska utformas med trygghet och
tillgänglighet i fokus. Utemiljön ska ha en stadsmässig karaktär med till exempel hårdgjorda
gångytor, sittytor, belysning, uppstammade träd och låga buskage. Mångfald i växtmaterialet är
önskvärt.
Övriga ytor kring byggnaderna/innergårdar ska även de ha en stadsmässig karaktär. Det är viktigt
att få in grönska, så som träd, buskar och perenner. Dagvattenhanteringen kan med fördel ingå i
gestaltningen av utemiljön, med till exempel öppna dagvattenlösningar, rain gardens eller gröna
tak.

4.5

Bedömning av arkitektonisk kvalitet

Området bör utformas på ett sådant sätt att ny bebyggelse smälter in i befintlig kulturmiljö, hänsyn
ska tas till hur ny bebyggelse passar in vid Mieån. Siktlinjen från Norra Fogdelyckegatan ner mot
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Mieån bör bevaras. Det är viktigt att den nya bebyggelsestrukturen inordnas i rutnätsstadens
mönster som naturlig förlängning av staden. Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse vad avser
skuggbildning.

4.6

Avtal

När utvärderingen är klar kommer den vinnande anbudsställaren att kontaktas för tecknande av
markanvisningsavtal.
Köpebrev tecknas med kommunen när fastighetsbildningen har vunnit lagakraft och exploatören
efter projektering och bygglovsansökan visar att bebyggelsen uppfyller de krav som finns i
marköverlåtelse avtalet samt detaljplan.

4.7

Genomförande

Exploatören genomför och bekostar utbyggnaden av allmän plats inom det blivande
detaljplaneområdet.
Exploatören genomför och bekostar även samtliga undersökningar och eventuell sanering inom
området.
Karlshamns kommun vill se ett snabbt genomförande av blivande detaljplan därför ska byggstart
ske senast ett år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Byggnationen ska vara färdigställd
senast två år efter byggstart.

4.8

Allmänna villkor för markanvisning inom området






4.9

Markanvisningen är tidsbegränsad till 12 månader efter det att detaljplanen har vunnit laga
kraft. Har inte exploatören påbörjat bebyggelsen då och det beror på exploatören har
kommunen rätt att anvisa området till annan intressent. Kommunen har även rätt att återta
markanvisningen om det är uppenbart att förslagsställaren inte avser eller förmår att
genomföra projektet på det sett som avsågs i markanvisningen. Återtagen markanvisning
ger inte förslagsställaren rätt till ersättning.
Samtlig projektering bekostas av förslagsställaren
Nerlagda kostnader på detaljplanearbete ersätts ej om förslagsställaren inte vill eller kan
fortsätta arbetet eller om kommunen återtar markanvisningen.
Markanvisning får ej överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.

Prospekt och andra handlingar

Prospektet med tillhörande handlingar kan hämtas på kommunens hemsida
www.karlshamn.se/?s=markanvisning under rubriken ”Markanvisning Karlshamn 2:1. Prospektet
utgörs av denna handling med fäljande bilagor:
 Intresseanmälan
 Kartbilagor
 Förslag till markanvisningsavtal
 Riktlinjer för kommunala markanvisningar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll med en budget
om 7 800 tkr för år 2019
Sammanfattning
Från och med 2017 använder sig Karlshamns kommun av komponentavskrivningar för
sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en tillgång, t.ex. en fastighet, delas
in i ett antal komponenter där dessa sedan skrivs av i förhållande till sin förväntade
nyttjandetid.
Planerade större arbeten under 2019 som belastar investeringskontot 2107 är ett nytt
plåttak på Kyrkskolan i Asarum, renovering och ombyggnation av två omklädningsrum i
Väggahallen, renovering av avlopp på Väggaskolan samt ombyggnation på
Korpadalsskolan pga. innemiljöproblematik.
Åtgärderna som görs i projekt 2107 beräknas inte ge någon ökad driftkostnad.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Christel Olsson
Fastighetsingenjör Anna Holmberg
Förvaltare Lars Persson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1509

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
88

Igångsättningsbeslut fastighetsunderhåll
Förslag till beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll med en budget
om 7 800 tkr för år 2019.
Sammanfattning
Från och med 2017 använder sig Karlshamns kommun av komponentavskrivningar för
sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en tillgång, t.ex. en fastighet, delas
in i ett antal komponenter där dessa sedan skrivs av i förhållande till sin förväntade
nyttjandetid.
Planerade större arbeten under 2019 som belastar investeringskontot 2107 är ett nytt
plåttak på Kyrkskolan i Asarum, renovering och ombyggnation av två omklädningsrum i
Väggahallen, renovering av avlopp på Väggaskolan samt ombyggnation på
Korpadalsskolan pga. innemiljöproblematik.
Åtgärderna som görs i projekt 2107 beräknas inte ge någon ökad driftkostnad.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Christel Olsson
Fastighetsingenjör Anna Holmberg
Förvaltare Lars Persson

Bakgrund och överväganden
Magnus Persson
Fastighetschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna ett 15-årig hyresavtal för nya lokaler till
Hemtjänsten på Gröna Vägen 10 i Asarum
att kostnadsökningen för den nya lokalen finansieras inom omsorgsnämndens befintliga
budgetram
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har beslutat att hyra in en lokal på Gröna Vägen 10 i Asarum för
Hemtjänstens personal i Asarum. Anledningen är att de lokaler som finns idag inte är
ändamålsenliga. Den nya lokalen uppfyller god arbetsmiljö med möjlighet till förvaring av
arbetskläder, mötesrum, kontor, matsal mm. Totalt omfattas cirka 36 medarbetare av
flytten.
Idag är Hemtjänsten i Asarum placerad på Båtsmansvägen 1. Inredningen är gammal
och sliten. Den inredning som fungerar kommer att flyttas vidare till de nya lokalerna,
men det krävs komplettering i form av inköp av nya inventarier.
Nedan syns kostnaderna för dagens lokal samt den nya lokalen, det varierar lite om
uppvärmning, vatten och el ingår i kostnaderna nedan varpå viss skillnad kan
förekomma.
Lokal
Båtsmansvägen 1,
nuvarande lokal
Ny lokal

Yta
255 kvm

Hyra
307 476 kr

Hyra i kr/kvm
1 206

630 kvm

630 000 kr

1 000

Flytten innebär en kostnadsökning på drygt 300 tkr per år. Den innebär också att
arbetsmiljökraven för verksamheten uppfylls och möjliggör en bättre arbetsmiljö med
sänkt sjukfrånvaro som trolig följd. Ytorna är stora och det finns möjlighet för
Hemtjänsten att expandera. Vidare finns det möjlighet att förlägga annan verksamhet i
del av lokalen tills dess att dessa ytor behövs av Hemtjänstgruppen i Asarum. Ett sådant
nyttjande av lokalen möjliggör för verksamheten att sänka sina lokalkostnader och möta
kostnadsökningen.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Protokoll Omsorgsnämnden §46 Förändring av lokaler för Hemtjänsten i Asarum
2019/964.
Kostnadsberäkning Pilvägen i Asarum
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Martinsson
Verksamhetschef Maria Bengtsson
Controller Camilla Bengtsson
Fastighetschef Magnus Persson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1515

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
89

Tecknande av hyresavtal för nya lokaler för Hemtjänsten i Asarum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att besluta
att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna ett 15 årig hyresavtal för nya lokaler till
Hemtjänsten på Gröna Vägen 10 i Asarum.
att kostnadsökningen för den nya lokalen finansieras inom omsorgsnämndens befintliga
budgetram.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har beslutat att hyra in en lokal på Gröna Vägen 10 i Asarum för
Hemtjänstens personal i Asarum. Anledningen är att de lokaler som finns idag inte är
ändamålsenliga. Den nya lokalen uppfyller god arbetsmiljö med möjlighet till förvaring av
arbetskläder, mötesrum, kontor, matsal mm. Totalt omfattas cirka 36 medarbetare av
flytten.
Idag är Hemtjänsten i Asarum placerad på Båtsmansvägen 1. Inredningen är gammal
och sliten. Den inredning som fungerar kommer att flyttas vidare till de nya lokalerna,
men det krävs komplettering i form av inköp av nya inventarier.
Nedan syns kostnaderna för dagens lokal samt den nya lokalen, det varierar lite om
uppvärmning, vatten och el ingår i kostnaderna nedan varpå viss skillnad kan
förekomma.
Lokal
Båtsmansvägen 1,
nuvarande lokal
Ny lokal

Yta
255 kvm

Hyra
307 476 kr

Hyra i kr/kvm
1 206

630 kvm

630 000 kr

1 000

Flytten innebär en kostnadsökning på drygt 300 tkr per år. Den innebär också att
arbetsmiljökraven för verksamheten uppfylls och möjliggör en bättre arbetsmiljö med
sänkt sjukfrånvaro som trolig följd. Ytorna är stora och det finns möjlighet för
Hemtjänsten att expandera. Vidare finns det möjlighet att förlägga annan verksamhet i
del av lokalen tills dess att dessa ytor behövs av Hemtjänstgruppen i Asarum. Ett sådant
nyttjande av lokalen möjliggör för verksamheten att sänka sina lokalkostnader och möta
kostnadsökningen.
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Beslutsunderlag
Protokoll Omsorgsnämnden §46 Förändring av lokaler för Hemtjänsten i Asarum
2019/964.
Kostnadsberäkning Pilvägen i Asarum
Protokollsutdrag ON § 66 2019 Förändring av lokaler för hemtjänsten i Asarum
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Martinsson
Verksamhetschef Maria Bengtsson
Controller Camilla Bengtsson
Fastighetschef Magnus Persson

Magnus Persson
Fastighetschef
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—16.10. Ajournering klockan 15.20 – 15.30.

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Gudrun Johansson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Carl-Magnus Kälvestam
Sofie Dahlqvist
Bengt Jensen
Thor Ströberg
Britt-Marie Larsson

ersätter

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulla Olofsson (M))
Nils Sjöström (C)
Magnus Arvidsson (M) §§ 37-42
Ann-Sofie Eriksson (S)
Veronica Blåder (MP)
Margareta Norander (L)
Tommy Mikkelsen (SD)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Maria Bengtsson, verksamhetschef
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef
Rebecca Welander, verksamhetschef
Maja Andersson, personalutvecklare §§ 37-39
Camilla Bengtsson, ekonom §§ 42-43

Paragrafer

§§ 37 – 55

Utses att justera

Gudrun Johansson (SD)

Justeringsdatum

2019-03-25
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(S)
(KD)
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Omsorgsnämnden
2019-03-19

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
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§ 46 Förändring av lokaler för hemtjänsten i Asarum 2019/964
Omsorgsnämndens beslut
att ge fastighetschefen uppdrag att teckna avtal för nya lokaler för hemtjänsten i Asarum
Sammanfattning
Hemtjänstens nuvarande lokaler i Asarum anses inte vara ändamålsenliga för den
verksamhet som bedrivs. Lokalen är trång och bidrar inte till en god arbetsmiljö på flera
områden. Personalrummet är för litet vilket medför att medarbetare får äta lunch och fika
på sina kontor under pågående arbete. Kravet på arbetskläder har lett till att provisoriska
omklädningsrum har inretts i ett före detta kontor och herrarna byter om på en större
toalett som plomberats. Lokalen rymmer inte tillräckligt med förvaringsutrymmen för
exempelvis hygienartiklar och övervåningen saknar utrymningsväg.
Den tilltänkta nya lokalen för hemtjänsten i Asarum kommer medföra en ökad
hyreskostnad på drygt 300tkr per år. Flytt till ny lokal kommer att kräva en del
investeringsmedel för att uppnå god standard och enhetlighet.
En trolig effekt med flytt till annan lokal som möter arbetsmiljökraven bättre är minskad
frånvaro i form av sjukskrivningar.
Finansiering:
Fastighetschefen har förhandlat ner hyran på Ekegården och Östralycke med ca 3 000
tkr. Förslag är att en del av detta kompenserar den ökade hyreskostnaden för ny
hemtjänstlokal i Asarum.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och verksamhetschef Maria Bengtsson
tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Riskanalys Hemtjänsten i Asarum, 2019-02-04
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschef Maria Bengtsson
Fastighetschef Magnus Persson
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KARLSHAMNS KOMMUN -Driftpåverkan vid byte av lokal
Förvaltning

Verksamhet
Hemtjänsten i Asarum

Omsorgsförvaltningen
Projektets namn
Ny lokal Hemtjänsten i Asarum

Prioritering

Projektnummer

1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Verksamheten bedrivs idag i dåliga och icke ändamålsenliga lokaler. Kraven på arbetskläder kan ej uppnås

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen genomförs etc)

3. Kalkylförutsättningar
index för kostnadsförändringar
index för lokalhyra

2%
2%

nuvarande lokal sägs upp senast
nuvarande lokal lämnas
ny lokal hyrs in från och med

2019-12-31
2020-09-30
2019-06-01

4. dagens kostnader
Kostnader

kvm

kr/kvm

Dagens lokal i Asarum

255

1 206

omkostnader för lokalen

Summa utgifter

Total
307 530
50 000
357 530

307 530
50 000

2019

Total
307 530
50 000
357 530

307 530
50 000

2020

357 530

2021

2022

2023

2024

2025

313 681
51 000

319 954
52 020

326 353
53 060

332 880
54 122

339 538
55 204

346 329
56 308

364 681

371 974

379 414

387 002

394 742

402 637

5. kostnader dagens lokal om flytt
Kostnader

kvm

kr/kvm

Dagens lokal i Asarum

255

1 206

omkostnader för lokalen

Summa utgifter

2019

2020

357 530

2021

2022

2023

235 260
38 250

0
0

0
0

273 510

0

0

2024

0

2025

0

0

6. Beräknade driftskostnader och förändrade verksamhetskostnader vid ny lokal
Kostnader

kvm

kr/kvm

Hyra Gröna Vägen 10 i Asarum

630

1000

Omkostnade för lokalen
hyresrabatt år 1 50%
Hyresrabatt år 2 25%

Total
630 000
50 000

2019

2020

367 500
29 167
-183 750
0

Driftkostnadsförändringar för ny lokal
Flyttkostnader
Flytt städ

2021

2022

2023

2024

655 452
52 020
0
-68 276

655 452
53 060

668 561
54 122

668 561
55 204

681 932
56 308

0

-102 000

-104 040

-104 040

-106 121

-106 121

-108 243

-10 000

-25 000
-20 000

-25 500
-50 000

-26 010
-51 000

-26 530
-52 020

-27 061
-53 060

-27 602
-54 122

942 917

319 013

459 656

527 462

538 012

537 523

548 274

1 300 447
600 447
700 000
242 917

592 523
592 523
0
227 842

459 656
459 656
0
87 682

527 462
527 462
0
148 049

538 012
538 012
0
151 010

537 523
537 523
0
142 781

548 274
548 274
0
145 637

30 000
10 000

intäkter för uthyrning av 4 extra rum till annan verksamhet, uppskattat till 100 kvm
Verksamhetsbesparingar
minskade transporter
minskad sjukfrånvaro
investeringsbehov i ny lokal
IT till lokalen
Lås, larm och brand till lokalen
Arbetsplatsbelysning
Nya möbler

50 000
50 000
100 000
500 000

Summa kostnader

Total kostnad vid lokalflytt
Varav drift
Varav investering
Driftkostnadsförändring vid lokalflytt
Kategori:

Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd

Profilering av kommunen

Annat:

5. Samplanering har skett med:
X

KLF

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

2025

642 600
51 000
-133 875
-93 713

OMS

SHBF

UTB

Annan:

Strategi- och
beredande-rådet

Lokalför-sörjningsgruppen

Förvaltn för
arbete och välfärd
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Sida 1(3)

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—16.35. Ajournering kl. 15.15-15.30.

Beslutande

Leif Håkansson
Lars-Olof Larsson
Gudrun Johansson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Carl-Magnus Kälvestam
Sofie Dahlqvist
Bengt Jensen §§ 56-68
Thor Ströberg
Britt-Marie Larsson

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Billy Månsson (S)
Margareta Norander (L) §§ 69-74

ersätter
Monica Nobach (S)
Bengt Jensen (MP)

Närvarande
ersättare

Ulla Olofsson (M) §§ 56-60
Tommy Mikkelsen (SD)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Maria Bengtsson, verksamhetschef §§ 56-60

Rebecca Welander, verksamhetschef § 61
Magnus Wickenberg, IKT-strateg §§ 59-60
Maria Kusagård, MAR, §§ 59-60
Kim Persson, enhetschef §§ 56-58
Anna Ardegård, enhetschef § 61
Doris Zetterqvist, verksamhetsvecklare § 61

Paragrafer

§§ 56 – 74

Utses att justera

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)

Justeringsdatum

2019-04-29

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Leif Håkansson

Justerande

…………………………………………
Iréne Ahlstrand-Mårlind
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Beslutsdatum:

2019-04-24

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-29
Tillkännages t.o.m.: 2019-05-20
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 66 Förändring av lokaler för hemtjänsten i Asarum 2019/964
Omsorgsnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal för nya
lokaler för hemtjänsten i Asarum.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2019-03-19 § 46 och beslutade att ge
fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal för nya lokaler för hemtjänsten i Asarum.
Delegation på att teckna avtal för nya lokaler ges av kommunstyrelsen.
Hemtjänstens nuvarande lokaler i Asarum anses inte vara ändamålsenliga för den
verksamhet som bedrivs. Lokalen är trång och bidrar inte till en god arbetsmiljö på flera
områden. Personalrummet är för litet vilket medför att medarbetare får äta lunch och fika
på sina kontor under pågående arbete. Kravet på arbetskläder har lett till att provisoriska
omklädningsrum har inretts i ett före detta kontor och herrarna byter om på en större
toalett som plomberats. Lokalen rymmer inte tillräckligt med förvaringsutrymmen för
exempelvis hygienartiklar och övervåningen saknar utrymningsväg.
Den tilltänkta nya lokalen för hemtjänsten i Asarum kommer medföra en ökad
hyreskostnad på drygt 300 tkr per år. Flytt till ny lokal kommer att kräva en del
investeringsmedel för att uppnå god standard och enhetlighet.
En trolig effekt med flytt till annan lokal som möter arbetsmiljökraven bättre är minskad
frånvaro i form av sjukskrivningar.
Finansiering:
Fastighetschefen har förhandlat ner hyran på Ekegården och Östralycke med ca 3 000
tkr. Förslag är att en del av detta kompenserar den ökade hyreskostnaden för ny
hemtjänstlokal i Asarum.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och verksamhetschef Maria Bengtsson
tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Riskanalys Lokaler för hemtjänsten i Asarum, 2019-02-04
ON § 46/2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschef Maria Bengtsson
Fastighetschef Magnus Persson
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge medel till investering om 400 tkr till Sotningsverksamheten inom projekt
1009 – sotning maskiner, utrustning och inventarier.
Sammanfattning
Sotningsverksamheten har totalt fem medarbetare som utför sotning och
brandskyddskontroller, en verksamhet där verksamheten besöker ca 75 medborgare
eller företagare varje dag. En stor del av sotningsverksamheten innefattar logistik med
transportbilar, mestadels med korta körsträckor till samtliga kunder.
Bilparken består av fem transportbilar, där tre är förhållandevis i gott skick med
årsmodell 2012-2013. Två av transportbilarna är av äldre modell, 2004 som gått 18.000
mil och 2008 som gått 13.500 mil.
Sotningsverksamheten har ett högre slitage på sina transportbilar med anledning av
verksamhetens karaktär.
De två äldre transportbilarna anses förbrukade vilket medför höga reparationskostnader,
de uppfyller inte miljöklass Euro 6, de har rost och skavanker vilket påverkar
verksamheten då vi inte kan utföra vårt uppdrag optimalt.
Verksamhetens förslag är att köpa in två transportbilar, ca 2-3 år gamla för att hålla ned
investeringskostnaden. Transportbilarna ska ha miljöklass Euro 6. Investeringar av
transportbilar har inte prioriterats inom verksamheten sedan 2016 och ett förnyande av
maskinparken är nödvändigt enligt förslaget ovan.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Jörgen Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Sotning – investeringskalkyl 2 transportbilar
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson
Enhetschef Arbetsplatsservice 3 Per-Erik Karlsson
Ekonom Lisbeth Sunesson
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Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1310

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
90

Investering av transportbilar för sotningsverksamheten
Förslag till beslut
att tillföra investeringsmedel om 400 tkr till Sotningsverksamheten inom projekt 1009 –
sotning maskiner, utrustning och inventarier.
Sammanfattning
Sotningsverksamheten har totalt fem medarbetare som utför sotning och
brandskyddskontroller, en verksamhet där verksamheten besöker ca 75 medborgare
eller företagare varje dag. En stor del av sotningsverksamheten innefattar logistik med
transportbilar, mestadels med korta körsträckor till samtliga kunder.
Bilparken består av fem transportbilar, där tre är förhållandevis i gott skick med
årsmodell 2012-2013. Två av transportbilarna är av äldre modell, 2004 som gått 18.000
mil och 2008 som gått 13.500 mil.
Sotningsverksamheten har ett högre slitage på sina transportbilar med anledning av
verksamhetens karaktär.
De två äldre transportbilarna anses förbrukade vilket medför höga reparationskostnader,
de uppfyller inte miljöklass Euro 6, de har rost och skavanker vilket påverkar
verksamheten då vi inte kan utföra vårt uppdrag optimalt.
Verksamhetens förslag är att köpa in två transportbilar, ca 2-3 år gamla för att hålla ned
investeringskostnaden. Transportbilarna ska ha miljöklass Euro 6. Investeringar av
transportbilar har inte prioriterats inom verksamheten sedan 2016 och ett förnyande av
maskinparken är nödvändigt enligt förslaget ovan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Sotning – investeringskalkyl 2 transportbilar
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson
Enhetschef Arbetsplatsservice 3 Per-Erik Karlsson
Ekonom Lisbeth Sunesson

Jörgen Svensson

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Serviceverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Verksamhetschef
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KARLSHAMNS KOMMUN

Sammanställning över investeringsprojekt mindre än 7 mnkr inom sotningsverksamhe
Budget 2019 (2020-2021)
NÄMND / FÖRVALTNING
Kommunstyreslen (KS)
Redovisning Netto
Prio 1
el 2 Projektnr

1

Projektnamn

Sotning - maskiner,
utrustning och
1009 inventarier

Summa

Total utgift/
inkomst

Förbukat tom
2018

Budget
2019

400

0

0

400

400

400

0

0

400

400

Plan 2020 Plan 2021

Kommentar per projekt:
Projnr:

1009 Inköp av två begagnade transportbilar för att ersätta 2 förbrukade transportbilar. Äskade dessa pengar i investeringsbudge

341

342

ngsverksamheten.

Driftskostnad Kapitalkostnad

0

133

Slutgiltig
Driftpåverkan/år

133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133

r i investeringsbudgeten med de togs bort av nämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överlåtelsehandlingar) samtliga kommunala fastigheter som huvudsakligen
inrymmer aktiva VA-anläggningar, till Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda vilka kommunala fastigheter som måste
fastighetsbildas (avstyckning, fastighetsreglering och servitutsupplåtelse med frigörande
av fastighetstillbehör) i överenstämmelse med det utrymme som aktiva VA-anläggningar
tar i anspråk. Alternativt kan ledningsrätt med frigörande av fastighetstillbehör bli aktuellt
att upplåta för vissa av anläggningarna.
att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att hos Lantmäteriet ansöka om
ovanstående erforderliga lantmäteriförrättningar och företräda kommunen, som
fastighetsägare, i ärendena.
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överlåtelsehandlingar) del av fastigheterna i samband med ovanstående
erforderliga lantmäteriförrättningar alternativt färdigbildade fastigheter efter
lantmäteriförrättningarnas avslutande, till Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överenskommelser) aktiva VA-anläggningar vars markutrymme ska
upplåtas med servitut eller ledningsrätt och som ska frigöras som fastighetstillbehör, till
Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att upplåta (upprätta och underteckna
överenskommelser) erforderliga servitut eller ledningsrätter och frigörande av
fastighetstillbehör i samband med att aktiva VA-anläggningar överlåts. Den mark som
krävs för ett ändamålsenligt nyttjande av anläggningarna ska ingå i
rättighetsupplåtelsen. Servitutsupplåtelsen kommer att ske antingen genom bildande av
official- eller avtalsservitut.
att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta och underteckna ett markavtal mellan
kommunen och Karlshamn Energi Vatten AB som omfattar, inom kommunal mark,
befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar samt tillbehör till dessa anordningar och
som reglerar exempelvis markupplåtelse, ansvar, underhåll och drift.
att kostnaderna ska faktureras Karlshamn Energi Vatten AB.
Sammanfattning
Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om bolagisering av VA-verksamheten,
att bolaget skulle organiseras som ett helägt dotterbolag till Karlshamns Energi AB inom
Stadsvapnet i Karlshamn AB och gav kommunstyrelsen och Stadsvapnet i uppdrag att
genomföra förändringen så att den nya organisationen trädde i kraft senast 2019-01-01.
Under hösten samma år, den 22 oktober, fattade kommunfullmäktige beslut om att anta
bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen. Bolagsordning
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och ägardirektiv beslutades därmed för det nybildade bolaget Karlshamn Energi Vatten
AB, dotterbolag till Karlshamn Energi AB.
Sedan årsskiftet utgörs kommunens VA-verksamhet av Karlshamn Energi Vatten AB.
Genom bilandet av Karlshamn Energi Vatten AB uppkommer ett antal fastighetsrättsliga
frågeställningar, kopplade till de VA-anläggningar som är lokaliserade inom kommunal
mark, som måste analyseras och hanteras. Frågeställningarna berör främst hantering av
de kommunala fastigheter som inrymmer aktiva VA-anläggningar, befintliga vatten-,
spill- och dagvattenledningar inom kommunal mark och pumpstationer inom kommunal
mark samt tillbehör till dessa anordningar. De VA-anläggningar som hittills har
definierats som inaktiva anläggningar är det äldre vattentornet på Pengaberget i
Karlshamn och kulturbyggnaden vid Långasjön. Dessa anläggningar kvarstår därmed i
kommunens ägo.
Önskan om de fastighetsrättsliga åtgärder som bolagiseringen aktualiserar, främst från
Karlshamn Energi vatten AB:s sida, är överlåtelse av de kommunala fastigheter som
inrymmer aktiva VA-anläggningar, genomförande av fastighetsbildning i form av
avstyckning, fastighetsreglering alternativt bildande av ledningsrätt i de situationer där
så krävs för överlåtelse, bildande av servitut för mindre anläggningar så som
pumpstationer med tillbehör samt överlåtelse, genom frigörande av fastighetstillbehör,
av dessa anläggningar och upprättande av ett markavtal som omfattar befintliga vattenspill- och dagvattenledningar inom kommunal mark.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skoughs tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 97 Bolagisering av VA-verksamheten
2018/1921
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-22, § 133 Bolagsordningar och ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen 2018/775
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Mark-och exploateringsingenjör
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Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
92

Fastighetsrättsliga åtgärder till följd av bolagisering av VA-verksamheten
Förslag till beslut
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överlåtelsehandlingar) samtliga kommunala fastigheter som huvudsakligen
inrymmer aktiva VA-anläggningar, till Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda vilka kommunala fastigheter som måste
fastighetsbildas (avstyckning, fastighetsreglering och servitutsupplåtelse med frigörande
av fastighetstillbehör) i överenstämmelse med det utrymme som aktiva VA-anläggningar
tar i anspråk. Alternativt kan ledningsrätt med frigörande av fastighetstillbehör bli aktuellt
att upplåta för vissa av anläggningarna.
att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att hos Lantmäteriet ansöka om
ovanstående erforderliga lantmäteriförrättningar och företräda kommunen, som
fastighetsägare, i ärendena.
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överlåtelsehandlingar) del av fastigheterna i samband med ovanstående
erforderliga lantmäteriförrättningar alternativt färdigbildade fastigheter efter
lantmäteriförrättningarnas avslutande, till Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att till bokförda värden överlåta (upprätta och
underteckna överenskommelser) aktiva VA-anläggningar vars markutrymme ska
upplåtas med servitut eller ledningsrätt och som ska frigöras som fastighetstillbehör, till
Karlshamn Energi Vatten AB.
att ge kommundirektören i uppdrag att upplåta (upprätta och underteckna
överenskommelser) erforderliga servitut eller ledningsrätter och frigörande av
fastighetstillbehör i samband med att aktiva VA-anläggningar överlåts. Den mark som
krävs för ett ändamålsenligt nyttjande av anläggningarna ska ingå i
rättighetsupplåtelsen. Servitutsupplåtelsen kommer att ske antingen genom bildande av
official- eller avtalsservitut.
att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta och underteckna ett markavtal mellan
kommunen och Karlshamn Energi Vatten AB som omfattar, inom kommunal mark,
befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar samt tillbehör till dessa anordningar och
som reglerar exempelvis markupplåtelse, ansvar, underhåll och drift.
att kostnaderna ska faktureras Karlshamn Energi Vatten AB.
Sammanfattning

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om bolagisering av VA-verksamheten,
att bolaget skulle organiseras som ett helägt dotterbolag till Karlshamns Energi AB inom
Stadsvapnet i Karlshamn AB och gav kommunstyrelsen och Stadsvapnet i uppdrag att
genomföra förändringen så att den nya organisationen trädde i kraft senast 2019-01-01.
Under hösten samma år, den 22 oktober, fattade kommunfullmäktige beslut om att anta
bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen. Bolagsordning
och ägardirektiv beslutades därmed för det nybildade bolaget Karlshamn Energi Vatten
AB, dotterbolag till Karlshamn Energi AB.
Sedan årsskiftet utgörs kommunens VA-verksamhet av Karlshamn Energi Vatten AB.
Genom bilandet av Karlshamn Energi Vatten AB uppkommer ett antal fastighetsrättsliga
frågeställningar, kopplade till de VA-anläggningar som är lokaliserade inom kommunal
mark, som måste analyseras och hanteras. Frågeställningarna berör främst hantering av
de kommunala fastigheter som inrymmer aktiva VA-anläggningar, befintliga vatten-,
spill- och dagvattenledningar inom kommunal mark och pumpstationer inom kommunal
mark samt tillbehör till dessa anordningar. De VA-anläggningar som hittills har
definierats som inaktiva anläggningar är det äldre vattentornet på Pengaberget i
Karlshamn och kulturbyggnaden vid Långasjön. Dessa anläggningar kvarstår därmed i
kommunens ägo.
Önskan om de fastighetsrättsliga åtgärder som bolagiseringen aktualiserar, främst från
Karlshamn Energi vatten AB:s sida, är överlåtelse av de kommunala fastigheter som
inrymmer aktiva VA-anläggningar, genomförande av fastighetsbildning i form av
avstyckning, fastighetsreglering alternativt bildande av ledningsrätt i de situationer där
så krävs för överlåtelse, bildande av servitut för mindre anläggningar så som
pumpstationer med tillbehör samt överlåtelse, genom frigörande av fastighetstillbehör,
av dessa anläggningar och upprättande av ett markavtal som omfattar befintliga vattenspill- och dagvattenledningar inom kommunal mark.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 97 Bolagisering av VA-verksamheten
2018/1921
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-22, § 133 Bolagsordningar och ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen 2018/775
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Mark-och exploateringsingenjör

Liselott Skough
Mark- och exploateringsingenjör
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars verksamhet kräver båt till
50 % av gällande båtplatsavgift.
Sammanfattning
Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är
en stor budgetpost och minskar således möjligheterna att utöka sin verksamhet.
Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsföreningar är 75 % av gällande avgift. Denna
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995.
Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en
ungdomsförening 50 % av taxan gällande en privatperson.
Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 % blir rättvisare med hänsyn till andra
taxor avseende ungdomsföreningar och att den minskade intäkten för Karlshamns
kommun blir minimal jämfört med vinsten för ungdomsföreningen.
Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver tillgång till båt.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Protokollsutdrag TFN § 53/2019 Taxor båtplats avseende föreningslivet
Beslutet skickas till
Marin förvaltare Filippa Sjöberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Författningssamlingen
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Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
93

Taxor för båtplats avseende föreningslivet
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars verksamhet kräver båt till 50
% av gällande båtplatsavgift.
Sammanfattning
Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är
en stor budgetpost och minskar således möjligheterna att utöka sin verksamhet.
Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsföreningar är 75 % av gällande avgift. Denna
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995.
Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en
ungdomsförening 50 % av taxan gällande en privatperson.
Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 % blir rättvisare med hänsyn till andra
taxor avseende ungdomsföreningar och att den minskade intäkten för Karlshamns
kommun blir minimal jämfört med vinsten för ungdomsföreningen.
Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver tillgång till båt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 53/2019 Taxor båtplats avseende föreningslivet
Beslutet skickas till
Marin förvaltare Filippa Sjöberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Författningssamlingen

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 16:40, ajournering 14:05-14:10, 14:30-14:50

Beslutande

Mats Dahlbom
Bodil Frigren Ericsson
Håkan Abramsson
Ulf Ohlsson
Henrik Häggblad

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lennart Ung
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

(C)
(L)
(SD)
(M)
(C) ej §§ 52, 61-62,
64-70
(KD)
(SD)
(S)
ersätter
Katrin Johansson (S)
Stig Johansson (S)
Houssam Al Massri (MP)
Henrik Häggblad (C)

Ulf Gustavsson (S)
Bo Sandgren (S)
Thomas Qvarnström (MP)
Magnus Dagmyr (S) §§ 52,
61-62, 64-70

Närvarande
ersättare

Catarina Flod
Tor Billing
Lars Hasselgren
Britt Kilsäter
Bo Eloff
Magnus Dagmyr
Henrik Häggblad

Övriga

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 49-69
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 51, 53-57
Per Olsson, trafikhandläggare §§ 58-60, 63
Lisbeth Sunesson, ekonom § 58
Christina Svensson, sekreterare

Paragrafer

§§ 49-70

Utses att justera

Ulf Ohlsson (M)

Justeringsdatum

2019-03-26

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

…………………………………………
Ulf Ohlsson

(M)
(SD)
(M)
(M)
(SD)
(S) §§ 49-51, 53-60, 63
(C) §§ 52, 64-70
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2019-03-20

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-27
Tillkännages t.o.m.: 2019-04-17
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 53 Taxor båtplats avseende föreningslivet, 2019/903
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver båt till 50 % av gällande båtplatsavgift.
Sammanfattning
Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är
en stor budgetpost och minskar således möjligheterna att utöka sin verksamhet.
Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsföreningar är 75 % av gällande avgift. Denna
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995.
Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en
ungdomsförening 50 % av taxan gällande en privatperson.
Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 % blir rättvisare med hänsyn till andra
taxor avseende ungdomsföreningar och att den minskade intäkten för Karlshamns
kommun blir minimal jämfört med vinsten för ungdomsföreningen.
Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver tillgång till båt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Marin förvaltare Filippa Sjöberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Författningssamlingen
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Dnr: 2019/903

Datum

§

Avgift för båtplats avseende föreningslivet
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver båt till 50 % av gällande båtplatsavgift
Sammanfattning
Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är
en stor budgetpost och minskar således möjligheterna att utöka sin verksamhet.
Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsföreningar är 75 % av gällande avgift, denna
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995.
Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en
ungdomsförening 50 % av taxan gällande en privatperson.
Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 % blir rättvisare med hänsyn till andra
taxor avseende ungdomsföreningar, samt att den minskade intäkten för Karlshamns
Kommun blir minimal jämfört med vinsten för ungdomsföreningen.
Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars
verksamhet kräver tillgång till båt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Marin förvaltare Filippa Sjöberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Författningssamlingen

Thomas Nilsson
Fritidschef

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Fritidsenheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Båtplatsavgift

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2018-01-01
Beslut: KF § 199, 2017-12-18

Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2018
Plats med fast förtöjning
Y-bommar eller stolpar
Permanent el ingår ej i detta pris.

1 160,00 kr per breddmeter (platsens bredd).

Plats med bojförtöjning (Kunden står själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning).
El och färskvatten saknas

790,00 kr per breddmeter (platsens bredd/längd).

El och färskvatten på bryggan
880,00 kr per breddmeter (platsens bredd).
Permanent el ingår ej i detta pris.
Svajförtöjning
1 030,00 kr per säsong.
Plats med långsidesförtöjning.
790,00 kr per meter brygga (platsens längd).
Permanent el ingår ej i detta pris.
Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar
1 030,00 kr per säsong, oftast långsides förtöjning.
Plats för egen brygga / plats på kommunens mark.
Så kallat privat brygga.
1 030,00 kr per brygga / plats.
Gästhamnspris vid brygga
Ställplats, Vägga. kl. 20:00—08:00

180,00 kr per dygn. Vecka 29 230,00kr
180,00 kr.

Vinterförvaring, kvarligger båten på land över sommar tillkommer dubbel avgift.
Båtens bredd + 1m x båtens längd + 1m.
2,5 x 6 m
625,00 kr
3,0 x 8 m
825,00 kr
3,5 x 8 m
890,00 kr
3,5 x 10 m
1 030,00 kr
4,0 x 10 m
1 240,00 kr
4,5 x 12 m
1 370,00 kr
4,5 x 13 m
1 460,00 kr
5,0 x 12 m
1 590,00 kr
5,0 x 13 m
1 720,00 kr
5,0 x 14 m
1 840,00 kr
6,0 x 15 m
2 005,00 kr
38,00 kr per m2

Övriga platser/markarrende
Mastförvaring

255,00 kr ej moms

Ungdomsföreningar vars verksamhet kräver båt erlägger 50 % av gällande båtplatsavgift
Administrationsavgift för kö
210,00 kr
Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats. 210,00 kr
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Bortforsling av t ex vaggor och vagnar.
Timkostnad för övrigt arb.

1 210,00 kr + deponi avgift enligt renhållningstaxan
460,00 kr
Angivna priser, pris ut till kund.

Förvaringshytt

500,00 kr

Elavgift
Va avgift

Enligt gällande elavtal.
Enligt gällande va-taxa

Utdrag ur AU:s protokoll 1989-08-15 § 142
Arbetsutskottet beslutar:



att båtplatsavgifterna endast skall omfatta hel eller halv avgift. Detta innebär att person som hyr båtplats före 1 juli
erlägger hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från båtsäsongens början. Person som hyr båtplats efter den 1
juli betalar halv avgift även om platsen inte kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet.



att vid återlämnande av båtplats krediteras hyran med halva summan om platsen kan återlämnas före den 1 juli.



Beslut gäller fr o m 1990.

OBS! Övriga avgifter kan tillkomma. Kontakta fritidskontoret för komplett pris lista

Angivna priser, pris ut till kund.

2
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad taxa för Väggabadet
att ny taxa gäller från och med den 2 september 2019
att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet
Sammanfattning
2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på
Väggabadet. Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två
anläggningarna i Tingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på
ungefär samma nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och
ungdomar. Vid en jämförelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt.
Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen höjning
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år).
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus inträde istället för som
idag 30 kr plus inträde.
Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur
författningssamlingen.
De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och
gymnastiksalar).
Sammantaget beräknas justeringarna innebära en intäktsökning på årsbasis om ca
250 000 kr för Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med de
senaste sex årens medelbesöksantal.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Protokollsutdrag TFN § 54/2019 Avgifter Väggabadet
Beslutet skickas till
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Fredrik Widerberg, t.f. simhallschef
Sandra Belic, ekonom
Peter Larsson, föreningskonsulent

357

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2019-03-27

Dnr: 2019/902

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
94

Avgifter Väggabadet
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad taxa för Väggabadet från och med den 2 september 2019
att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet
Sammanfattning
2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på
Väggabadet. Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två
anläggningarna i Tingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på
ungefär samma nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och
ungdomar. Vid en jämförelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt.
Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen höjning
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år).
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus inträde istället för som
idag 30 kr plus inträde.
Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur
författningssamlingen.
De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och
gymnastiksalar).
Sammantaget beräknas justeringarna innebära en intäktsökning på årsbasis om ca
250 000 kr för Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med de
senaste sex årens medelbesöksantal.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag TFN § 54/2019 Avgifter Väggabadet
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2019/902

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Fredrik Widerberg, t.f. Simhallschef
Sandra Belic, ekonom

Peter Larsson, föreningskonsulent

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 16:40, ajournering 14:05-14:10, 14:30-14:50

Beslutande

Mats Dahlbom
Bodil Frigren Ericsson
Håkan Abramsson
Ulf Ohlsson
Henrik Häggblad

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lennart Ung
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

(C)
(L)
(SD)
(M)
(C) ej §§ 52, 61-62,
64-70
(KD)
(SD)
(S)
ersätter
Katrin Johansson (S)
Stig Johansson (S)
Houssam Al Massri (MP)
Henrik Häggblad (C)

Ulf Gustavsson (S)
Bo Sandgren (S)
Thomas Qvarnström (MP)
Magnus Dagmyr (S) §§ 52,
61-62, 64-70

Närvarande
ersättare

Catarina Flod
Tor Billing
Lars Hasselgren
Britt Kilsäter
Bo Eloff
Magnus Dagmyr
Henrik Häggblad

Övriga

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 49-69
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 51, 53-57
Per Olsson, trafikhandläggare §§ 58-60, 63
Lisbeth Sunesson, ekonom § 58
Christina Svensson, sekreterare

Paragrafer

§§ 49-70

Utses att justera

Ulf Ohlsson (M)

Justeringsdatum

2019-03-26

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

…………………………………………
Ulf Ohlsson

(M)
(SD)
(M)
(M)
(SD)
(S) §§ 49-51, 53-60, 63
(C) §§ 52, 64-70
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2019-03-20

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-27
Tillkännages t.o.m.: 2019-04-17
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 54 Avgifter Väggabadet, 2019/902
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avgiften för ett inträde för vuxen (18+) uppgår till 65 kr
att avgiften för ett inträde för pensionär uppgår till 45 kr
att avgiften för ett inträde för skolungdom (12-17 år) uppgår till 45 kr
att avgiften för ett inträde för barn (3-11 år) uppgår till 25 kr
att avgiften för ett inträde till relaxavdelningen uppgår till inträdesavgiften plus 40 kr
att avgiften för ett 12-kort för vuxna (18+) uppgår till 650 kr
att avgiften för ett 12-kort för pensionärer uppgår till 450 kr
att avgiften för ett 12-kort för skolungdom uppgår till 450 kr
att avgiften för ett 12-kort för barn uppgår till 250 kr
att avgiften för ett 12-kort för relax, vuxen uppgår till 1 050 kr
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för vuxna uppgår till 1 950 kr
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för barn (3-11 år) uppgår till 500 kr
att ge grupprabatt om 20% av avgiften på Väggabadet till sällskap för fem personer eller
fler.
att simskoleavgiften för inomhussimskola (8 tillfällen) uppgår till 480 kr, motsvarande 60
kr per tillfälle
att simskoleavgiften för utomhussimskola (10 tillfällen) uppgår till 600 kr, motsvarande
60 kr per tillfälle
att avgiften för babysim uppgår till 850 kr
att de nya avgifterna gäller från och med den 2 september 2019
att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet.
Reservationer
Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på
Väggabadet. Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två
anläggningarna i Tingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på
ungefär samma nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och
ungdomar. Vid en jämförelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt.
Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen höjning
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år).
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus inträde istället för som
idag 30 kr plus inträde.
Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur
författningssamlingen.
De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och
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gymnastiksalar).
Sammantaget beräknas justeringarna innebära en intäktsökning på årsbasis om ca
250 000 kr för Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med de
senaste sex årens medelbesöksantal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Håkan Abramsson (SD) yrkar:
att 5:e att-satsen ändras så att avgiften för ett inträde för barn (3-11 år) uppgår till 0 kr i
sällskap av betalande vuxen, dock max 2 barn per vuxen.
att 13:e att-satsen om ”avgiften för ett årskort på Väggabadet för barn (3-11 år) uppgår
till 500 kr”, stryks i sin helhet.
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Lennart Ung (KD) yrkar bifall till Håkan
Abramssons förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet
med sitt förslag. Omröstning begärs.
Omröstning
Teknik- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för ordförandens förslag
NEJ-röst för Abramssons förslag
Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster för ordförandens förslag och 5 NEJ-röster för Abramssons förslag
beslutar nämnden att bifalla ordförandens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta
Mats Dahlbom (C)
X
Ulf Gustavsson (S)
X
Bodil Frigren Ericsson (L)
X
Håkan Abramsson (SD)
X
Bo Sandgren (S)
X
Ulf Ohlsson (M)
X
Henrik Häggblad (C)
X
Thomas Qvarnström (MP)
X
Lennart Ung (KD)
X
Görgen Lennarthsson (SD)
X
Siri Näslund (S)
X

363

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2019-03-20

Summa

6

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Fredrik Widerberg, t.f. Simhallschef
Sandra Belic, ekonom
Peter Larsson, föreningskonsulent
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Datum

§

Avgifter Väggabadet
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avgiften för ett inträde för vuxen (18+) uppgår till 65 kr.
att avgiften för ett inträde för pensionär uppgår till 45 kr.
att avgiften för ett inträde för skolungdom (12-17 år) uppgår till 45 kr.
att avgiften för ett inträde för barn (3-11 år) uppgår till 25 kr.
att avgiften för ett inträde till relaxavdelningen uppgår till inträdesavgiften plus 40 kr.
att avgiften för ett 12-kort för vuxna (18+) uppgår till 650 kr.
att avgiften för ett 12-kort för pensionärer uppgår till 450 kr
att avgiften för ett 12-kort för skolungdom uppgår till 450 kr
att avgiften för ett 12-kort för barn uppgår till 250 kr.
att avgiften för ett 12-kort för relax, vuxen uppgår till 1 050 kr.
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för vuxna uppgår till 1 950 kr.
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för barn (3-11 år) uppgår till 500 kr.
att ge grupprabatt om 20% av avgiften på Väggabadet till sällskap för fem personer eller
fler.
att simskoleavgiften för inomhussimskola (8 tillfällen) uppgår till 480 kr, motsvarande 60
kr per tillfälle.
att simskoleavgiften för utomhussimskola (10 tillfällen) uppgår till 600 kr, motsvarande
60 kr per tillfälle.
att avgiften för babysim uppgår till 850 kr.
att de nya avgifterna gäller från och med den 2 september 2019.
att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet.
Sammanfattning

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Fritidsenheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på
Väggabadet.
Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två anläggningarna i
Tingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på ungefär samma
nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och ungdomar. Vid en
jämförelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt.
Inträdet för en vuxen är för närvarande 60 kr i alla de tre baden. På Väggabadet går
pensionärer och ungdomar mellan 12-17 in för 40 kr. Barn mellan 3-9 år kostar 20 kr.
Kaskad och Holjebadet har inga särskilt avsedda avgifter för pensionärer men på
Holjebadet kostar det 45 kr för ungdomar mellan 10-17 år samt 35 kr för barn mellan 0-9
år. På Kaskad kostar det 45 kr för barn och ungdomar mellan 3-17 år. Under 2 år går
barnen in gratis med förälder på både Väggabadet och Kaskad.
Ett årskort på Väggabadet kostar i dagsläget 1 800 kr för vuxna. Ett bad i veckan under
de 50 veckor per år som badet är öppet ger en kostnad om 36 kr per besök. För
pensionärer är kostnaden 1 400 kr vilket ger en kostnad om 28 kr per bad vid ett besök
per vecka. För ungdomar (12-17 år) är kostnaden 1 000 kr per år vilket ger en kostnad
på 20 kr per bad vid ett besök per vecka. För barn (3-11 år) är kostnaden 700 kr per år
vilket ger en kostnad på 14 kr per bad vid ett besök per vecka.
Simskolan kostar i dagsläget 400 kr per barn och grupp (8 tillfällen). På Kaskad kostar
det 800 kr (8 tillfällen) och i Holjebadet 1 300 kr (13 tillfällen). Karlshamns Simklubb som
också bedriver simskoleverksamhet på Väggabadet tar idag 500 kr per barn och grupp
(10 tillfällen). På Väggabadet har Karlshamns kommun genom åren försökt hålla
priserna för simskolan så låga som möjligt. Avgiften har i princip täckt de
personalkostnader som finns i samband med själva simskolan.
Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen höjning
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år).
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus inträde istället för som
idag 30 kr plus inträde.
Vad det gäller de olika varianterna av 12-kort (bada 12 gånger och betala för 10 gånger)
så föreslås priset för dessa höjas till 10 gånger avgiften för ett enskilt inträde.
Vad det gäller årskorten föreslås dessa för vuxna höjas till 1 950 kr medan den ligger
kvar på 1 400 kr för pensionärer och 1 000 kr för ungdomar (12-17 år). Samtidigt
föreslås den sänkas för barn (3-11 år) till hälften av priset för ungdomar, det vill säga
500 kr.
För grupper om fem personer eller fler finns en grupprabatt som gett priserna 50 kr för
vuxna, 33 kr för ungdomar (13-17 år) och 16 kr för barn (3-11 år). Dessa föreslås höjas
till 52 kr för vuxna, 36 kr för pensionärer och ungdomar (13-17 år) och 20 kr för barn (311 år), detta motsvarar 20% rabatt för de fyra kategorierna.
Gällande simskoleavgiften så föreslås en höjning av avgiften så att den motsvarar 60 kr
per tillfälle. Det innebär att en simskola som är 8 tillfällen kommer att kosta 480 kr
jämfört med tidigare 400 kr. För sommarsimskolan som i nuläget är 10 tillfällen blir
kostnaden 600 kr. Den totala avgiften gäller för hela kursen och deltagarna kan inte
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kräva tillbaks pengar för enskilda tillfällen som de inte kunnat utnyttja. Om verksamheten
ändrar kurslängd så att det exempelvis blir 12 tillfällen så blir kostnaden framledes
12x60 kr, det vill säga 720 kr. Avgiften för babysim föreslås höjas från 750 kr till 850 kr
per barn.
Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur
författningssamlingen.
De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och
gymnastiksalar).
Jämförelsetabell aktuella avgifter (2018), med föreslagna avgifter (2019).
Allmänhetens bad
Vuxen (18+)
Pensionär
Skolungdom
Barn (3-11 år)
Relax (plus entréavgift)
12-kort (betala 10 ggr, bada 12 ggr)
Vuxen (18+)
Pensionär
Skolungdom
Barn
Relax, vuxen
Årskort
Vuxen
Pensionär
Skolungdom
Barn (3-11 år)
Grupprabatt, till sällskap för fem personer eller fler
Vuxen
Pensionär
Skolungdom (12-17)
Barn (3-11)
Simskola
Inomhus (8 tillfällen)
Utomhus (10 tillfällen)
Babysim
Relaxpoint

2018
60 kr
40 kr
40 kr
20 kr
30 kr

2019
65 kr
45 kr
45 kr
25 kr
40 kr

600 kr
400 kr
400 kr
200 kr
900 kr

650 kr
450 kr
450 kr
250 kr
1 050 kr

1 800 kr
1 400 kr
1 000 kr
700 kr

1 950 kr
1 400 kr
1 000 kr
500 kr

50 kr
33 kr
33 kr
16 kr

20 % av entréavgift
52 kr
36 kr
36 kr
20 kr

400 kr
400 kr
750 kr

480 kr
600 kr
850 kr

60 kr
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Sammantaget beräknas ovanstående justeringar innebära en intäktsökning på årsbasis
om ca 250 000 kr för Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med
de senaste sex årens medelbesöksantal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Ulrika Nordén Johansson, Förvaltningschef
Thomas Nilsson, Fritidschef
Fredrik Widerberg, Tf Simhallschef
Sandra Belic, Ekonom
Peter Larsson, Föreningskonsulent

Thomas Nilsson
Fritidschef

Peter Larsson
Föreningskonsulent
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Författningssamling
- Policydokument Kanslienheten
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF § 115, 2011-09-05
Reviderat KF § 5, 2013-02-04, KF § 6, 2013-02-04, KF § 13 2014-02-03, KF § 65, 2014-05-05, KF § 24, 2017-03-20,
KF § 120, 2018-09-17, KF §

Förslag

Avgifter för Väggabadet
Följande avgifter gäller för Väggabadet:
Allmänhetens bad
Vuxen (18+)

65 kr

Pensionär

45 kr

Skolungdom (10-17) 45 kr
Barn (3-11 år)

25 kr

Relax

inträdesavgiften + 40 kr

Årskort (Personligt)
Vuxen

1 950 kr

Pensionär

1 400 kr

Skolungdom

1 000 kr

Barn (3-11 år)

500 kr

12-kort (ej personligt) ”Betala för 10 ggr, bada 12 ggr”
Vuxen

650 kr

Pensionär

450 kr

Skolungdom

450 kr

Barn (3-11 år)

250 kr

Relax, vuxen

1050 kr

369

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgifter för Väggabadet

Grupprabatt 20 % av avgiften på Väggabadet till sällskap för fem personer eller fler
Simskola

480 kr/8 ggr.

Simskola utomhus 600 kr/10 ggr
Babysim

850 kr/8 gg

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-02-04 § 6 gäller följande taxor. Dessa räknas upp
från år till år på samma sätt som övriga taxor för lokaler som kommunen hyr ut
Taxor för föreningar
Hyra av hela stora bassängen
vardagar

50 kr/h

helgdagar

76 kr/h

Hyra av enskild bana
vardagar

7 kr/h

helger

10 kr/h

Hyra av lilla bassängen
vardagar och helger

41 kr/h

Hyra av varmpoolen
vardagar och helger

41 kr/h

Hyra av uppvärmningsrummet
vardagar och helger

21 kr/h

Arrangemang med inträde
per dag

3 000 kr
2
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Taxor för padeltennis
Taxa för att hyra padeltennisbanan

240 kr/h

Taxa för hyra av racket

30 kr/h

Taxa för att hyra bollar

30 kr/h/tre bollar

3
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-03-06 § 55 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Rävabygget 4:1 till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen.
För att balansera naturintressen (bland annat i form av fladdermöss och skyddsvärda
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur
detaljplanen och vissa områden planlagts som ”Natur”.
Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2019-03-20
Protokollsutdrag BN § 55/2019 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut
om godkännande av antagandehandlingar
Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut om godkännande av
antagandehandlingar
Plankarta Detaljplan för del av Rävabygget 4.1 m.fl. Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 m.fl. Antagandehandling
Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 Antagandehandling
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Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 Granskningshandling
Beslutsunderlag för miljökonsekvensbeskrivning
PM Dagvatten 181030
PM Klimat rev 181116
MKB Södra Cell Mörrum 181116
MKB Bilaga 1. Plankarta
MKB Bilaga 2. Trafikbuller detaljplan
MKB Bilaga 2.a Trafikbuller bilaga
MKB Bilaga 3. Inventering och bedömning av naturvärde - Enetjärn Natur
20140527
MKB Bilaga 4. Undersökning av våtmiljöer Mörrums bruk juni 2014
MKB. Bilaga 6. Artinventering inför detaljplan Enetjärn Natur 20161114
MKB Bilaga 7. Förslag till hantering av naturvärden
MKB Bilaga 8.Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vi exploatering i
anslutning till Mörrums bruk_rev. 2018-06-01
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-03-06 § 55 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Rävabygget 4:1 till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen.
För att balansera naturintressen (bland annat i form av fladdermöss och skyddsvärda
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur
detaljplanen och vissa områden planlagts som ”Natur”.
Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Protokollsutdrag BN § 55/2019 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut
om godkännande av antagandehandlingar
Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut om godkännande av
antagandehandlingar
1. Plankarta Detaljplan för del av Rävabygget 4.1 m.fl. Antagandehandling
2. Planbeskrivning Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 m.fl. Antagandehandling
3. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Rävabygget 4_1 Antagandehandling
4. Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Rävabygget 4_1
Granskningshandling
6. Beslutsunderlag för miljökonsekvensbeskrivning
7. PM Dagvatten 181030
8. PM Klimat rev 181116
9. MKB Södra Cell Mörrum 181116
MKB Bilaga 1. Plankarta
MKB Bilaga 2. Trafikbuller detaljplan
MKB Bilaga 2.a Trafikbuller bilaga
MKB Bilaga 3. Inventering och bedömning av naturvärde - Enetjärn Natur
20140527
MKB Bilaga 4. Undersökning av våtmiljöer Mörrums bruk juni 2014
MKB. Bilaga 6. Artinventering inför detaljplan Enetjärn Natur 20161114
MKB Bilaga 7. Förslag till hantering av naturvärden
MKB Bilaga 8.Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vi exploatering i
anslutning till Mörrums bruk_rev. 2018-06-01

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 08:15 – 11:45, (ajournering 9:10 – 9:30)

Beslutande

Jan Bremberg
Görgen Lennarthsson
Kennet Bengtsson
Lars Hasselgren
Gitte Ejdetjärn
Stefan Sörensson

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(L)

ersätter
Magnus Olsson (M)
Mats Bondesson (C)
Tonnie Philipsson (V)

Ulf Månsson (S)
Kerstin Linde (S)
Ingvar Andersson (S)

Närvarande
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Julius Svensson
Johan Wolgast
Catarina Flod
Lennart Lindqvist

(M)
(MP)
(M)
(S)

Övriga

Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Sandra Belic, ekonom
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
Jens Löfqvist, planarkitekt
Anna Söderström, planarkitekt
Pär Jansson, byggnadsinspektör
Filippa Sjöberg, handläggare
Åse Gummesson, teckentolk
Katharina Rödl, teckentolk

Paragrafer

§§ 44-45, 48-57, 59-63

Utses att justera

Görgen Lennarthsson

Justeringsdatum
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Görgen Lennarthsson
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§ 55 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. – beslut om godkännande av
antagandehandlingar 2013/2953
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande daterat
2019-02-19
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling
daterad 2019-02-19.
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen.
För att balansera naturintressen (bland annat i form av fladdermöss och skyddsvärda
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur
detaljplanen och vissa områden planlagts som ”Natur”.
Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19
Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2019-02-19
Planbeskrivning, daterad 2019-02-19
Granskningsutlåtande, daterat 2019-02-19
Samrådsredogörelse, daterad 2018-11-09
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Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, daterad 2014-04-16
PM Dagvatten, daterad 2018-10-30
PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30
Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16
Bilagor till MKB:
Bilaga 1: Plankarta
Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14
Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14
Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur
Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge Väst,
2014-07-11
Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB 201611-14
Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, Gustav
Aulén, 2017-08-28
Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till
Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Cell Mörrum, 375 86 Mörrum
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Sandra Belic, ekonom
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
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§

Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut om godkännande av
antagandehandlingar
Förslag till beslut
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande daterat
2019-02-19
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling
daterad 2019-02-19.
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen.
För att balansera naturintressen (bland annat i form av fladdermöss och skyddsvärda
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur
detaljplanen och vissa områden planlagts som ”Natur”.
Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19
Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2019-02-19
Planbeskrivning, daterad 2019-02-19
Granskningsutlåtande, daterat 2019-02-19
Samrådsredogörelse, daterad 2018-11-09
Fastighetsförteckning, daterad 2018-11-13
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, daterad 2014-04-16
PM Dagvatten, daterad 2018-10-30
PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30
Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16
Bilagor till MKB:
Bilaga 1: Plankarta
Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14
Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14
Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur
Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge Väst,
2014-07-11
Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB 201611-14
Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, Gustav
Aulén, 2017-08-28
Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till
Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Södra Cell Mörrum, 375 86 Mörrum
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Sandra Belic, ekonom
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
Bakgrund och överväganden
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum,
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1m.fl. (Södra Cell Mörrum).
Planområdet är beläget cirka 3 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer
väster om Karlshamn. Marken består främst av skogs- eller ängsmark. Planområdet är
lokaliserat direkt norr om SCM:s verksamhetsområde och avgränsas i öster av
Klavavägen och gränsar i norr och i väster till öppen odlingsmark. Planområdet omfattar
ca 34 hektar.
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur
kapacitets- och energisynpunkt har SCM arbetat fram en strategisk plan som kräver
utökade ytor för att kunna realiseras. Sammanfattningsvis är de ytor som idag är
detaljplanelagda för industri i anslutning till SCM inte tillräckliga för att möta dessa
behov.
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Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen och tar
hänsyn till områden med höga naturvärden.
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är området utpekat för verksamheter.
Sammantaget bedöms planförslaget vara förenlig med kommunens översiktsplan. Del
av den gällande detaljplanen C 39 ersätts av nu aktuell detaljplan. Största delen av
planområdet är inte planlagt sedan tidigare.
Under 2014 gjordes två naturvårdsinventeringar parallellt av Enetjärn Natur AB och
Miljöförbundet Blekinge väst. Dessa kompletterades med håvning för att kartlägga
förekomst av groddjur. I inventeringarna noterades höga naturvärden, bland annat flera
arter av fladdermöss. Efter genomfört samråd har dessa inventeringar kompletterats
med en artinventering av området genomförd av Enetjärn Natur 2016. Denna
inventering har vidare kompletterats med ett expertutlåtande kring fladdermöss 2018.
Baserat på ovanstående har avvägningar gjorts för att balansera naturintressen i
området med exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av det ursprungliga
planområdet uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med
markanvändning ”Natur” i planen.
Den planerade produktionsökningen i SCM:s verksamhet medför att nuvarande in- och
utfarter till anläggningen samt nuvarande sträckning av väg 554 (Byggesvägen) på sikt
behöver ses över. Diskussioner pågår därför om ny vägsträckning i anslutning till
planområdet. För att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och skifta från
allmän väg till enskild väg för berörd del av väg 554 (Byggesvägen), krävs att en
vägplan upprättas enligt Väglagen. Ett avtal mellan SCM och Trafikverket har tecknats.
Avtalets syfte är att klargöra ansvaret för vidare planering och finansiering av de
åtgärder som föranleds av pågående detaljplan och dess genomförande.
Det finns ett flertal ledningar som går genom området. E.ON har på begäran av SCM
ansökt om tillstånd att kabla luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk, den del av 50 kVledningen som går österut. Elsäkerhetsverket beviljade 2019-02-05 E.Ons ansökan om
dispens gällande två luftledningar inom område med detaljplan vid pappersmassabruket
Södra Cell Mörrum.
Då luftledningar inom området planeras att markförläggas kommer planändring att
krävas för att ta bort l-områden och möjliggöra byggnation inom berört område. Med
anledning av detta sätts planens genomförandetid till 5 år. Det kan dock bli aktuellt att
ändra planen före genomförandetidens utgång. Grundregeln är att en detaljplan inte får
ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda fastighetsägare godkänner det.
Undantaget är om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän
vikt. Med hänsyn till ovanstående görs bedömningen att en planändring bör kunna göras
innan genomförandetidens slut med stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 39 §.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 21 december 2015 – 31
januari 2016 och den 18 januari 2016 hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Efter
samrådet har utredningar tagits fram och planförslaget reviderats.
Under tiden 17 december 2018 – 12 januari 2019 var detaljplaneförslaget föremål för
granskning. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i
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granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt
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Antagandehandling

Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.,
(Södra Cell Mörrum), Mörrum-Elleholm, Karlshamns
kommun, Blekinge län

PLANBESKRIVNING

Antagandehandling • Normalt planförfarande
Samrådbeslut
Granskningsbeslut
Godkänd för antagande
Antagandebeslut
Laga kraft

BN
BN
BN
KF

2015-12-02
2018-12-05
2019-03-06
2019-XX-XX
2019-XX-XX

Kommunens handläggare: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt

Stadsbyggnadsavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Antagandehandling

2019-02-19

Inledning

En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras.
Den ska därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen
avviker från översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för
avvikelsen. I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa
åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.

Planprocessen

Under planarbetets gång har handlingarna ställts ut på samråd och granskning med
möjlighet för alla att ge synpunkter. Handlingar har då funnits tillgängliga på
Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Mörrum. Delar av
granskningsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 21 december 2015 – 31
januari 2016 och den 18 januari 2016 hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Under tiden
17 december 2018 – 12 januari 2019 var planförslaget föremål för granskning.

Tidplan

Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över
eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan.
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:
 Upprätta samrådshandlingar
apr 2014 - nov 2015
 Beslut om samråd (BN)
dec
2015
 Samråd
dec-jan
2015/2016
 Upprätta granskningshandlingar sept-okt
2018
 Beslut om granskning (BN)
dec
2018
 Granskning
jan
2019
 Godkännande för antagande (BN) mars
2019
 Beslut om antagande (KF)
april
2019
 Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande
(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:










Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2019-02-19
Planbeskrivning, daterad 2019-02-19
Granskningsutlåtande, daterat 2019-02-19
Samrådsredogörelse, daterad 2018-11-09
Grundkarta, skala 1:2000, upprättad 2014, kontrollerad i november 2018
Fastighetsförteckning, daterad 2018-11-13
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, daterad 2014-04-16
PM Dagvatten, daterad 2018-10-30
PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30
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Antagandehandling

Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16
Bilagor till MKB:
- Bilaga 1: Plankarta
- Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14
- Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14
- Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur
- Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge
Väst, 2014-07-11
- Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB
2016-11-14
- Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk,
Gustav Aulén, 2017-08-28
- Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i
anslutning till Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund

Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum
(hädanefter benämnt SCM). SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla
verksamheten, både ur kapacitets- och energisynpunkt, har SCM arbetat fram en
strategisk plan som kräver utökade ytor för att kunna realiseras. För att SCM ska kunna
öka dagens produktion till tillståndsgiven produktion krävs både ökad kapacitet i
renseri/vedgård och energieffektiviseringar. Befintligt renseri är gammalt samt har
problem med kapacitet. Då ett nytt renseri byggs krävs också större ytor för vedlagring.
Det krävs även utökade ytor för hantering av biobränsle inom nu aktuell detaljplan. Då ett
nytt renseri byggs bör även infarten till vedgården samt den mätstation för inkommande
ved som finns idag flyttas för att få en bättre logistik för lastbilar och arbetsmaskiner. Del
av den gällande detaljplanen C 39 ersätts i förslaget av nu aktuell detaljplan. Stor del av
den föreslagna marken omfattas idag inte av någon detaljplan. Sammanfattningsvis är de
ytor som idag är detaljplanelagda för industri i anslutning till SCM inte tillräckliga för att
möta dessa behov.
I ansökan om planläggning beskrivs att då ett nytt renseri byggs bör även infarten till
vedgården samt den mätstation för inkommande ved som finns idag flyttas för att få en
bättre logistik för lastbilar och arbetsmaskiner. Vidare nämns att detaljplanen ska
möjliggöra att vägen mot industrin och Elleholm (Byggesvägen) flyttas. Detta för att skapa
förutsättningar för en bättre trafiksituation. Efter beslutet om detaljplaneläggning har
ändringar avseende detaljplanens omfattning skett. Flytten av vägen till industrin och
Elleholm (Byggesvägen) kommer inte att hanteras parallellt med nu aktuell detaljplan som
det först var tänkt. För att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och skifta från
allmän väg till enskild väg för berörd del av väg 554 (Byggesvägen) krävs då att en vägplan
enligt Väglagen upprättas. Ombyggnad av den allmänna vägen genom en ny sträckning
kräver också vägplan.

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut.
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller ängsmark
planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge
flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även till att
åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen och tar hänsyn till
områden med höga naturvärden.
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Med planläggningen skapas utökade möjligheter för vedgård och hantering av biobränsle
på fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. Detaljplanen ska också möjliggöra att de luftledningar
som finns idag ska kunna grävas ner. Möjlighet ska också finnas för mindre
verksamheter/industrier att etablera sig inom detaljplanen samt möjlighet för dubbelspår
på järnväg.

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB)

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms delvis:
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och
vattenområden (MB kap. 3)
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten
för vissa områden i landet (MB kap. 4)
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)
Ställningstagandet i bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, MKB” slår fast att ett genomförande av detaljplanen bedöms
få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18
§ plan- och bygglagen (PBL) erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits
fram. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.

Plandata
Läge

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer
väster om Karlshamn. Marken består främst av skogs- eller ängsmark. Ett flertal ledningar
går idag genom området. Inom den södra delen av fastigheten bedriver SCM sin
verksamhet med tillverkning av textil- och pappersmassa. Planområdet är lokaliserat
direkt norr om SCM:s verksamhetsområde och avgränsas i öster av Klavavägen och
gränsar i norr och väster till öppen odlingsmark. Planområdet är 34 hektar.

Planområdets lokalisering, markerat med gult, i förhållande till Karlshamn och Mörrum.
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PLANOMRÅDE

Planområdets avgränsning.

Areal och markägoförhållanden

Fastigheten, del av Rävabygget 4:1, utgörs idag av en relativt stor fastighet, cirka 123
hektar, varav cirka 34 hektar utgörs av aktuell detaljplan.
Föreslagen detaljplan ryms inom fastigheten Rävabygget 4:1, som ägs av Södra
Skogsägarna ekonomisk förening. Inom planområdet finns även fastigheterna Vekerum
7:8, 7:9 och 9:15, som samtliga ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening.
Fastigheterna utgörs av järnväg och ägdes tidigare av Trafikverket. Inom området finns
även samfälligheterna, Vekerum s:5 och s:1, som utgörs av dike och väg. Vekerums bys
skifteslag är delägande fastighet i Vekerum s:5 och Vekerum 30:1 och Vekerums bys
skifteslag är delägande i Vekerum s:1. Samfälligheten Vekerum s:11, ligger delvis inom
planområdet.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj
2015, ligger området inom delområde K, Elleholm.
Utdrag ur översiktsplanen för K, Elleholm:
Så här ser det ut år 2030!
Mörrums bruk är en av kommunens viktigaste industrier. Förutom massa produceras även
grön el och fjärrvärme för bostäder och verksamheter i Karlshamns kommun. Det finns en
bra och gen väg mellan industrin och hamnen i Stilleryd. I området har skett en omfattande
utbyggnad av växthus. Här finns landets största odlingar under glas. Närheten till
massafabriken och möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har
skapat förutsättningar för en enorm expansion. Tomater från Elleholm har blivit ett begrepp
i hela Sverige!
I området finns idag en omfattande matproduktion genom ny och utökad produktion av
potatis, frukt, bär och grönsaker etcetera. Den lokalt odlade maten förser kommunen med

6

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

390

Antagandehandling

2019-02-19

mat med låg miljöbelastning. Här finns även en omfattande produktion av prydnadsväxter.
Närheten till hamnen möjliggör även produktion för export. Här finns möjlighet till både
storskalig produktion i växthus och på friland med nya system och tekniker. Området
rymmer också höga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden. Utbyggnaden har därför skett
med stor hänsyn till omgivningen och de friluftsliv-, turism- och fiskeintressen som finns i
området. Det är lätt att ta sig till vackra naturområden. Flera cykelleder har anlagts runt
Mörrum och Karlshamn når man enkelt via gång- och cykelvägen genom området.
Området väster om Karlshamns stadskärna präglas av industrier och tyngre
verksamheter. En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i Karlshamns
kommun är att verksamheter, industri, hamn etc. i huvudsak ska lokaliseras väster om
Karlshamn. Detta ger goda förutsättningar för hamnens framtida utveckling samt för
övriga befintliga och tillkommande verksamheter. För att långsiktigt säkra
verksamheterna och för att möjliggöra för en utveckling av området för verksamheter,
bland annat med växthus, bör ett programarbete göras för området mellan SCM i väster
och Stilleryd och Karlshamn i öster. I översiktsplanen föreslås en ny vägsträckning som
binder samman verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. Den föreslagna
vägen följer i huvudsak befintliga vägsträckningar.
Översiktsplanen presenterar sju utvecklingsriktningar. För aktuellt område anges
verksamheter med följande generella viljeinriktningar:




Verka för att tillskapa olika typer av områden för industri, hantverk, logistik,
kommunikationer, partihandel och service. Främja god arkitektur.
Beakta värdefulla naturpartier.
Skapa goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt.

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan
efter en hållbar utveckling för Karlshamns
kommun där en social, ekologisk och
ekonomisk dimension beaktas. Hållbar
utveckling är ett begrepp som används för
att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.
Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla –
nu och i framtiden. I översiktsplanen
presenteras åtta ledord som Karlshamns
kommun definierat som viktiga i strävan
efter en hållbar utveckling; Förtätning,
Hållbara kommunikationer,
Funktionsblandning, Servicenära, Naturnära,
God infrastruktur, Miljövänlig energi och
Levande landsbygd.
En utveckling i området bedöms ge
förutsättningar
för fem av de åtta ledorden:
• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• God infrastruktur dagvatten
• Miljövänlig energi
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Större delen av området omfattas inte av någon detaljplan. Södra delen av nu aktuell
detaljplan omfattas av den gällande planen C39, lagakraftvunnen 1987, vilken reglerar
markens ändamål till industri och småindustri. Del av C39 avses ersättas av nu aktuell
detaljplan. Ytan som kommer att ersättas består främst av
”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och område
för högspänningsledning. Detaljplanen C39 är uppdelad i
två planer, en för bruket och en för Gunnön. Det är planen
för bruket som delvis blir ersatt av aktuell detaljplan.
En kompletterande ändring av C39, betecknad C42, vann
laga kraft 1990. Planändringen innebär att vissa åtgärder
ska vara bygglovsbefriade. Exempel på bygglovsbefriade
åtgärder är ändringar i industribyggnader avseende
bärande delar, planlösningar, eldstäder, rökkanaler och
VA-anordningar. Inom områden som enligt detaljplanen
tillåter uppförande av byggnader krävs ej heller bygglov
för anordnande av upplag, parkeringsplats, plank eller för
markarbeten. Kompletteringen avseende viss
bygglovsbefrielse gäller endast för bruket och inte för
Gunnön.
Kartan till höger visar gällande detaljplan C39. Nu aktuell
detaljplan är markerad med svartprickad gräns.

Program för planområdet

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och
bygglagen 5 kap. 10 §. I aktuellt planärende har ett programskede inte ansetts nödvändigt
eftersom detaljplanen följer intentionen i gällande översiktsplan.

Miljöbedömning

Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, är som PBL-ansvarig den som i första hand
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”.
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens
ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är
att ett genomförande av detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i plan- och bygglagen, PBL.
Ställningstagandet fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven
till ställningstagandet framgår av handlingen Beslutsunderlag för
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Länsstyrelsen
instämmer, enligt samrådsyttrande i ärendet, i kommunens bedömning. Sedan
behovsbedömningen tagits fram har omfattningen av planområdets ändrats till att inte
innefatta den nya allmänna vägen. Motiven till ställningstagandet i Beslutsunderlag för
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB bedöms dock kvarstå
och en MKB har tagits fram. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför
begränsade och acceptabla miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av
ett viktigt verksamhetsområde inom Karlshamns kommun. Se vidare i den upprättade
miljökonsekvensbeskrivningen.
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Övriga kommunala beslut och utredningar

Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-22 att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av
del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att
upprätta detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2014-01-31 mellan
Karlshamns kommun och exploatören, Stefan Sandberg för SCM.
Konsultföretaget Ramböll har, på uppdrag av SLU, tagit fram en rapport under 2013, PM
Systemanalys Karlshamn. Arbetet bedrivs i samarbete med NOVA högskolecentrum i
Oskarshamn, OKG, Karlshamns kommun, KEAB, Södra skogsägarna, ESS AB, Lunds Energi,
Lunds kommun, Ramböll, Malmö Stad, Svenska EON AB m.fl. intressenter. Syftet med
rapporten är att utreda energisystemkoncept och möjliga lokaliseringar av växthus inom
ett begränsat område strax söder om Mörrum i Karlshamns kommun. Aktuell detaljplan
ingår som en del av området. I rapporten redovisas energimässiga förutsättningar, förslag
på energisystemkoncept och möjliga scenarios vad gäller storlek på växthusanläggningen.
Därefter har lämpliga lokaliseringar inom projektområdet undersökts och testats mot
olika landskapsperspektiv för att få fram relevanta problemställningar. I rapporten
presenteras tre scenarios med lokalisering vilka utvärderas i en SWOT-analys. Rapporten
är en delutredning i projektet MDHAP (Marknadsdriven Detaljplanelagd Hortikulturell och
Akvatisk Primärproduktion). MDHAP ämnar utveckla metoder/verktyg/koncept som kan
användas av kommuner för att attrahera grönsaks- och fiskproducenter samt
entreprenörer inom dessa sektorer i syfte att erbjuda dessa en möjlighet att etablera
verksamhet. I PM:et ligger fokus på storskalig växthusodling och kravspecifikationer för
dess energisystem.
Det aktuella projektområdet är
beläget söder om Mörrum i
Karlshamns kommun.
Projektområdet är i Karlshamns
översiktsplan, Karlshamn 2030,
benämnt som K, Elleholm och
innefattar idag bland annat
verksamhetsområdet SCM.
Projektområdet är i
översiktsplanen utpekad som en
strategisk plats för storskalig
växthusodling i och med närheten
till SCM och möjligheten att nyttja
dess överskottsvärme. Visionen
för området beskriver en
omfattande matproduktion och
att den lokalt odlade maten förser
kommunen med mat med låg
miljöbelastning. Närheten till
hamnen beskrivs också som en
god möjlighet för export av varor.
Inom planområdet föreslås två
ytor lämpliga för
växthusanläggningar nummer 9
och 10, se karta till höger.
Grön ring på kartan visar på områden som skulle kunna vara möjliga
för etablering av växthus enligt PM Systemanalys Karlshamn.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen

Del av området berörs av riksintresset högexploaterad kust, MB 4 kap 4 §. Området som
helhet är redan ianspråktaget genom industriverksamhet i söder och tomatodling i väster.
Påverkan bedöms som mindre i sammanhanget.

Strandskydd

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd
Strandskyddade områden
Delar av planområdet omfattas av
strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18
§§ på grund av den bäck som finns i den norra
delen av planområdet som mynnar ut i
Byggesviken söder om området, nr 2 på kartan
till höger. Bäcken i den västra plangränsen
samt småvattenområde ligger i direkt
anslutning till planområdet, se nummer 1 och
3 på kartan. Dike nummer 1 är 1-2 meter brett
och i södra delen med öppen vattenspegel. I
mittersta och norra delen är diket helt
igenväxt med endast sporadisk förekomst av
vattenspegel.
Diket kantas av bladvass, björnbärssnår och slån. Delar av diket är vattenförande under en
relativt stor del av året, och särskilt under den tid då salamandrar och grodor leker.
Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. Den största delen av diket
är dock igenväxt och saknar mer eller mindre betydelse för biologisk mångfald.
Dike nummer 2 på kartan ovan är ett cirka 3-5 meter brett dike i jordbruksmark. Diket är
mestadels öppet, relativt djupt och har branta kanter ned mot vattenytan. Diket kantas av
bladvass och olika arter av vallgräs. Diket bedöms vara vattenförande under hela året. Det
är brett och kan fungera som en ledlinje för djur som vill förflytta sig i landskapet.
Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. De branta kanterna gör
dock att diket inte är optimalt för exempelvis groddjur att leka i, och det finns ingen
skyddande lövskog i direkt anslutning. Bedömningen är dock att diket kan utgöra en
lekplats för vissa grodarter.
Nummer 3 är småvatten i form av en gammal märgelgrav. Vattensamlingen är mestadels
beväxt av bladvass, men den södra delen har till stor del öppen vattenyta. I vattnet och
längs strandkanten växer svärdslilja, sjöfräken och kabbeleka. Märgelgraven kantas av
större ekar, viden, slån och hagtorn, vilket ger en kraftig beskuggning. Det finns en del död
ved i och i anslutning till vattnet. Småvattnet är kraftig beskuggning, vilket inte ger
optimala förhållanden för en tidig uppvärmning på våren för grodors och salamandrars
lek. Närheten till bra övervintringsplatser i form av stenmurar och ädellövskog med död
ved och buskar gör dock att värdet höjs. De kringliggande träden och buskarna ger skydd
för fåglar och föda åt fåglar och insekter.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
I planförslaget upphävs strandskyddet inom kvartersmak. Inom områden betecknade med
Natur behålls strandskyddet i de fall där platsen berörs av detta.
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det
finns särskilda skäl för det och om intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. De särskilda skälen för att upphäva
strandskyddet anges i Miljöbalken (7 kap. 18 c §).
Skälen för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark är att området behövs för att
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
(MB 7 kap 18c § p4) samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse (MB 7 kap 18c § p6). Se motivering nedan.
I översiktsplan 2030, anges att området väster om Karlshamns stadskärna präglas av
industrier och tyngre verksamheter. En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi
i Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn etc. i huvudsak ska lokaliseras
väster om Karlshamn. Detta ger goda förutsättningar för hamnens framtida utveckling
samt för övriga befintliga och tillkommande verksamheter. För att långsiktigt säkra
verksamheterna och för att möjliggöra för en utveckling av området för verksamheter,
bland annat med växthus, bör ett programarbete göras för området mellan SCM i väster
och Stilleryd och Karlshamn i öster. I översiktsplanen föreslås en ny vägsträckning som
binder samman verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. Den föreslagna
vägen följer i huvudsak befintliga vägsträckningar. Planområdet är prioriterat i
översiktsplanen och omnämns som en av kommunens viktigaste industrier även år 2030.
För att undvika utökade restriktioner på SCM:s verksamhet ska verksamheten beaktas vid
förändrad markanvändning i dess närhet. En utveckling av SCM:s verksamhet är positivt
för kommunen då flera arbetstillfällen skapas. Möjlighet för nya företag att etablera sig
finns också i aktuell detaljplan.
Enligt den genomförda miljökonsekvensbeskrivningen kan det vid en översiktlig
bedömning av närområdet till SCM:s verksamhet konstateras att det inte bedöms finnas
några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet. Placeringen på
annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle också troligen skapa fler
och längre transporter. Slutsatsen är därför att det aktuella området i anslutning till
befintlig anläggning är det mest ändamålsenliga för fortsatt utbyggnad av SCM.
Detaljplanen kommer att medföra en viss ökning av trafik till och från SCM:s verksamhet,
vilket är negativt ur miljösynpunkt. Trafikbuller från verksamheten bedöms dock inte
överskrida nuvarande riktvärden för trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Planen
säkerställer möjligheten att anlägga ett dubbelspår för järnväg, vilket är positivt ur
miljösynpunkt, då lastbilstransporter på väg därmed kan minskas. Ur perspektivet hälsa
och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta negativa konsekvenser.
En effekt av detaljplanen är ianspråktagande av viss andel naturmark, vilket innebär en
negativ påverkan på naturmiljön. Större delen av den naturmark som berörs är dock av
begränsat värde. Denna påverkan bedöms därför som acceptabel. Detaljplanen innebär att
mängden hårdgjorda ytor inom området ökar. Bedömningen är dock att påverkan på
recipienten är acceptabel samt att detaljplanen inte motverkar uppfyllandet av gällande
miljökvalitetsnormer för vatten. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför
begränsade och acceptabla miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av
ett viktigt verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
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Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm
överskrids. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.

Säkerhet och hälsa

Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer
som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare
att utföra och att öka möjligheten till upptäckt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett
verksamhetsområde till ett ställe där många passerar. Då är det större möjlighet att den
som begår brottet upptäcks. Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan hindra
översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå skadegörelse på eller inbrott i parkerade
bilar. Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa
mörka platser som upplevs som obehagliga. Trånga passager bör belysas och eventuellt
planeras så att en viss överblick kan ske från närbelägna bostäder. Det är viktigt att
försöka undvika "döda vinklar och vrån". Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykeloch promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet när man passerar och öka
risken för obehagliga situationer.
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska
beaktas i bygglovskedet.
Buller och luft
Eftersom aktuellt planområde främst utgörs av ängs- och jordbruksmark finns det
begränsat med störningar i området idag. Ett järnvägsspår som ägs och används av SCM
samt Byggesvägen, som går genom området, generar till viss del buller. SCM har idag
system för uppföljning av utsläpp. Mätningar utförs processnära via kontinuerliga mätare.
De processnära mätningarna kompletteras med manuella mätningar och beräkningar.
Insamlade data hanteras kontinuerligt, dels i datasystem och dels genom löpande
rapportering.
Riktvärden för trafikbuller
Idag gällande riktvärden för trafikbuller vid planering av nya bostäder trädde i kraft 1 juni
2015 och regleras i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. För
detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015 gäller dock tidigare riktvärden som
beslutades av riksdagen vid behandlingen av proposition, 1996/97:53
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”. Dessa gäller även trafikbuller vid
befintliga bostäder samt för inomhusbuller.
Då aktuell detaljplan påbörjades 2014-01-22 bör följande riktvärden för trafikbuller
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Riktvärden för externt industribuller
Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen samordnat sina
vägledningar om buller från industri. Detta samarbete resulterade bland annat i
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538
(april 2015). SCM har ett miljötillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. I detta har
tillståndsgivande myndighet prövat påverkan och meddelat villkor, under vilka
verksamheten får bedrivas. Dessa villkor gäller då utöver de tidigare nämnda riktlinjerna,
som är mer generella. De är formulerade på följande sätt;
”Den ekvivalenta ljudnivån på grund av sökandens verksamhet får utomhus vid bostäder
som riktvärde inte överstiga 55 dB (A) vardagar under dagtid (kl. 07-18), 45 dB(A)
nattetid (kl. 22-07) och 50 dB (A) under övrig tid. Riktvärdet kontrolleras genom
närfältsmätningar och emissionsberäkningar. Om hörbara toner förekommer skall de
angivna värdena sänkas med 5 dB(A)-enheter. Nattetid får momentanvärdena uppgå till
maximalt 60 dB(A) som riktvärde.”
Vid ändring av verksamheten såsom nyinstallation eller renovering av bullrande
anläggningar, skall skäliga bullerbegränsande åtgärder vidtas så att bulleremissionen på
sikt kan nedbringas till riktvärdet 40 dB(A), med undantag av momentanljud
(Miljödomstolen 2008-12-19).
Föreslagen förändring och konsekvenser
Utanför planområdet medför detaljplanen viss ökning av trafik till och från planområdet,
som genererar ökade trafikbullernivåer. Verksamheten inom planområdet medför buller,
dels genom trafikrörelser, dels genom hantering av ved, biobränslen med mera. Härutöver
tillkommer ett visst buller från transporter på den befintliga, enkelspåriga järnvägen. I
framtiden kan järnvägen bli dubbelspårig. Riktlinjer för vilka ljudnivåer som kan tillåtas är
redovisade ovan.
Externt industribuller från verksamheten inom planområdet (hantering av ved m.m.)
kommer att redovisas i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny
industriverksamhet inom planområdet. I MKB:n har en trafikbullerutredning gjorts.
Utredningen är baserad på prognosticerad trafik till och från samt inom planområdet år
2020 och resultatet har jämförts med riktvärdena för trafikbuller. Utredningen, som avser
förväntade ljudnivåer vid närmast belägna bostäder med nuvarande vägsträckning, visar
att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Planerad, ny vägsträckning innebär att
ljudnivåerna sjunker något vid fyra fastigheter (1-3 dB sänkning) och ökar obetydligt vid
två fastigheter (1 dB höjning).
Detaljplanen bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser avseende
trafikbuller.
Tunga transporter och farligt gods
Byggesvägen och industrispåret är inte utpekade som rekommenderade leder för farligt
gods. Dock sker tunga transporter till och från SCM:s verksamhet och vissa av dem
innehållande farligt gods. Farligt gods utgör en betydande risk för dess omgivning, både
för människor och för miljön. En olycka med farligt gods påverkar omgivningen på olika
sätt beroende på vilken typ av gods som är inblandat och var olyckan inträffar.
Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde under 2005 på uppdrag av Karlshamns
Kommun en kommunal riskanalys som har reviderats 2011 och redovisas i rapporten
Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun. Slutsatsen i rapporten
rörande det befintliga industriområdet är att de ”analyserade scenarier påverkar ej tredje
man, utan får endast verkningar inom anläggningen”. När det gäller rekommendationer
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avseende planläggning utmed leder för transport av farligt gods refererar man till
Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd för ny bebyggelse intill
vägar med transport av farligt gods (Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000) som anger
liknande avstånd som RIKTSAM.
Tunga transporter körs genom planområdet. Den främsta risken inom planområdet är
påkörningsolyckor och olyckor med farligt gods.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter. De
ökade transporterna är prövade i Mark- och miljödomstolen i samband med det
verksamhetstillstånd som ger SCM rätt att öka produktionen till 560 000 ton
och dessutom i den deldom som ger SCM tillstånd att tillverka textilmassa.
Ökningen av trafik till och från planområdet medför en liten ökning av olycksriskerna på
tillfartsvägarna samt på järnvägen vid en eventuell utbyggnad till två spår. Risken för
påkörningsolycka med personskada eller olycka med farligt gods inom planområdet
bedöms dock vara liten.
För att minska risken för att fordon genom olyckshändelse rammar byggnader i närheten
av vägen ska det enligt Väglagen (SFS 1971:948) finnas ett skyddsavstånd om 12 meter
mellan statlig allmän väg och byggnaden. Utmed Byggesvägen och Klavavägen föreslås
därför ett byggnadsfritt område (prickad mark) på 12 meter från vägområdet. inga
åtgärder får tillkomma inom vägarnas säkerhetszon, som är 6 meter för väg 554 resp. 5
meter för väg 564.
Vad gäller riskerna förknippade med transporterna av farligt gods rekommenderar
RIKTSAM skyddsavstånd enligt figuren till höger. Det innebär att industrilokaler inte kan
placeras närmare vägen än 30 meter utan att åtgärder vidtas.
Skyddsåtgärder som ska vidtas vid
placering av byggnader närmare än 30
meter kan till exempel vara
skyddsräcken som vid en avåkning
minskar risken för kollision med
byggnader utmed vägen och därmed
skada på fordon som fraktar farligt gods.
Lika så bör man undvika att placera
byggnader med lokaler där personer
stadigvarande vistas inom detta
område. Hastighetsbegränsning på
allmän väg inom planområdet regleras
inte genom detaljplanen, men utgör
även det en viktig skadeförebyggande
åtgärd.
För att minska riskerna vid
nyetableringar ska gällande lagar och
föreskrifter enligt
ovan följas.

14

Föreslagna skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods
och olika verksamheter enligt RIKTSAM.
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Luftfart
Enligt planförslaget tillåts byggnader högre än 20 meter planområdet. Området ligger
inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats.
I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas
till berörda flygplatser. Flyghindersanmälan ska göras till försvarsmakten för byggnader
och andra föremål högre än 45 m inom tätort samt högre än 20 m utanför tätort. Anmälan
ska göras före byggstart då bygglov eller miljötillstånd finns. Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för
luftfarten (TSFS 2010:155) ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45
meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats
fastställda hinderbegränsande ytor.
Risk för brand
Verksamheten inom planområdet (vedgård med mera) medför viss risk för brand, som
skulle kunna påverka närboende. Här spelar den exakta placeringen av exempelvis
vedgården i förhållande till närliggande bostäder en roll. Risker förknippade med den
verksamhet som ska bedrivas kommer att redovisas mera detaljerat i anmälan alternativt
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet
eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet. Vad gäller riskerna
förknippade med transporterna av farligt gods läs ovan under rubriken ”Tunga
transporter och farligt gods”.
Förorenad mark
Ingen kännedom om markföroreningar inom planområdets avgränsning finns. Området
har inte noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till syfte att
identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden
kan finnas.
Radon
Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga
flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, vilket dock inte
utesluter förhöjd risk för markradon lokalt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnation. Gränsvärdet för radon på arbetsplatser är 400 Bq/m3. Frågan regleras i
planbestämmelse om att byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i
radonskyddat utförande. Frågan kommer att bevakas i bygglovsskedet.
Risker på grund av förändrat klimat
Enligt länsstyrelsens riktlinjermed säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden gäller
en lägsta grundläggningsnivå för industrimark med miljöfarlig verksamhet på + 3,0 meter
i koordinatsystemet för höjd (RH2000). Planområdet sluttar mot söder och har en lägsta
nivå på ca + 1 meter i den sydöstra delen. På flera ställen inom och i områdets direkta
närhet finns höjdpartier på upptill + 13 meter. Byggesvägen ligger på en nivå mellan +3-10
meter.
Ökade utsläpp av växthusgaser kommer med mycket stor sannolikhet att leda till ett
varmare klimat i framtiden med stigande havsmedelyta på grund av vattnets termiska
expansion och ökad tillrinning från smältande inlandsisar. I södra Sverige förväntas havets
stigning fram till år 2100 vara cirka 1 meter. Nivån för ett 100-årshögvatten längs
Blekinges kust kommer år 2100 att vara mellan +2 och +3 meter (RH2000).
Området söder om planområdet består av ett delavrinningsområde.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Området är relativt flackt och risk för skred, ras och erosion bedöms därför som liten.
Däremot kan det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra
åtgärder vid grundläggning. I miljökonsekvensbeskrivningen anges skadeförebyggande
åtgärder för stigande havsnivåer. Vid nybyggnation bör det säkerställas att anläggningar
inte skadas av stigande grund- eller havsvatten. Detta kan antingen göras genom att
anläggningar placeras högt så att de inte påverkas, eller genom att grund- och
havsvattenstigningarna förhindras. Det sistnämnda kräver en kombination av vallar och
dränering. Någon typ av höjning av Elleholmsvägen krävs sannolikt på längre sikt för att
säkerställa tillfarten. Den höjda vägen kan då även utnyttjas som vall för bakomliggande
områden. Inom planområdet införs bestämmelsen, Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är
+3,0 meter i kommunens koordinatsystem för höjd (RH2000). Undantag kan göras för
enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik
inte riskeras skadas av vatten.

Markområden

Området öster om järnvägsspåret, Klavavägen utgör planområdesgränsen i öst. Inom området finns
flera stenmurar samt kraftledningar.

Landskapets karaktärer
Planområdet utgörs av landskapstypen "yttre sprickdalslandskap". Sprickdalslandskapet har tydliga riktningar i
nord-sydlig riktning. Landskapstyperna är indelade i en rad
landskapskaraktärer som beskriver landskapet med en
högre detaljeringsgrad. Planområdet består både av flackt
industripräglat landskap samt odlingsbygd.
I översiktsplan 2030 beskrivs aktuellt planområde som
industripräglat landskap respektive odlingsbygd.
Det industripräglade landskapet beskrivs som storskalig
industri, ofta med stark karaktär, och ett omland med
upplag, vägar, planer och dy. Däremellan ruderatmark
och/eller naturmark som är starkt dominerad av industrin.
Speciellt i det flacka landskapet ger industrin påverkan på
karaktären även långt utanför det markerade området. Det
förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.
Rekommendationen i översiktsplan 2030 är att landskapet
per definition redan är starkt påverkat av storskalig och
störande verksamhet och kan därför sägas ha stor tålighet

16

Järnvägsspår som går centralt genom
planområdet.
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gentemot ytterligare exploateringar. Dock kan höga nytillskott som exempelvis vindkraft
ha menlig inverkan på karaktäristiska landmärken som Karlshamnsverket och SCM.
Noteras bör att när det gäller storskaliga exploateringar påverkas vyer även i angränsande
landskapstyper. Det kuperade industrilandskapet har generellt sett högre tålighet mot
ytterligare exploateringar.
Odlingsbygden beskrivs som flackt eller svagt kuperad bestående av företrädesvis åkrar,
men även betesmarker, fruktodlingar och golfbanor. Slätten avbryts av uppstickande
åkerholmar i form av dungar och/eller bergiga höjdpartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda
hus, gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och perspektiv. Även om denna
landskapskaraktär är en del av sprickdalslandskapet är skalan för stor för att detta ska
vara avläsbart.
I översiktsplan 2030 anges att värdet av öppna områden samt karaktärens relativa
ovanlighet i kommunen ger en viss känslighet för påverkan. Tätorter omgivna av denna
karaktär, exempelvis Mörrum, kan dock ur landskapsbildssynpunkt tillåtas expandera en
del. Karaktären kan tåla vissa nya former av markanvändning så länge dessa håller
landskapet öppet, exempelvis ridsportsanläggningar och golfbanor. Skogsplantering i
större omfattning är inte lämpligt. Tåligheten för ytkrävande storskaliga bostadsområden
samt industri- och handelsanläggningar är ganska begränsad. Däremot har karaktären en
viss tålighet för icke ytkrävande element som mindre husgrupperingar och till och med
vindkraftverk, detta eftersom landskapet har en möjlighet att matcha skalan hos
vindkraftverk.
Strax väster om planområdet finns Elleholms tomatodling, som består av cirka 25 500 m2
tomatodling och utgör ett landmärke som kan ses från flera håll. Även SCM reser sig som
ett tydligt landmärke som kan beskådas från flera håll. Från sjösidan är fabriken fullt
synlig.

Område väster om Byggesvägen. De tre ekarna utgör skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsens
bedömning.

Natur och vegetation
Planområdet ligger kustnära, endast 250 meter från Byggesviken som är en smal vik av
Pukaviksbukten. Området är flackt och den högsta punkten ligger knappt 10 m ö h. Genom
området går idag ett flertal kraftledningar samt ett järnvägsspår. Inom området finns
Byggesvägen, som går i nordsydlig riktning, och flera mindre interna vägar.
Största delen av området utgörs av jordbruksmark, med inslag av mindre skogspartier och
halvöppna buskmarker. Cirka fyra femtedelar av planområdet består av åker eller
betesmark. Den största andelen utgörs av åkermark med odling av spannmål och vall.
Både de betade vallodlingarna och betesmarkerna är kraftigt gödselpåverkade.
Jordbruksmarken hyser en del objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap
11 § miljöbalken, exempelvis diken, stenmurar, märgelgravar och åkerholmar.
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Cirka en femtedel av planområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt
knuten till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om
Byggesvägen. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och bok dominerar.
Vid den befintliga gården finns fem grova lövträd som av länsstyrelsen har skyddats som
naturminne enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

Klibbal som skyddas i planen.

Skyddsvärda träd vid Svarta gården.

Inventeringar
Under 2014 gjordes två naturvårdsinventeringar parallellt av Enetjärn Natur AB och
Miljöförbundet Blekinge väst. Dessa kompletterades med håvning för att kartlägga
förekomst av groddjur. Efter genomfört samråd har dessa inventeringar kompletterats
med en artinventering av området genomförd av Enetjärn Natur 2016. Denna inventering
har vidare kompletterats med ett expertutlåtande kring fladdermöss 2018. Baserat på
ovanstående har avvägningar gjorts för att balansera naturintressen i området med
exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av det ursprungliga planområdet
uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med markanvändning ”Natur” i
planen.
Skyddade och fridlysta arter
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och
alla vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s
art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.
Fåglar
Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som bedöms
häcka med ca 1-5 par inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till
fuktängen utmed diket i sydost medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen
bedöms ekhagen längst i nordväst, utanför planområdet, vara den mest intressanta miljön
ur fågelperspektiv med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata och rosenfink.
Läderbagge
Läderbagge är rödlistad och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre
ekar. Inventering har genomförts i syfte att finna arten inom planerat planområde, men
någon förekomst av lämpliga livsmiljöer har inte kunnat påvisas. Antalet rötskadade grova
ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten brukar påträffas. Det
bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området.
Groddjur
Det finns inga registrerade observationer i Artportalen av groddjur inom eller i direkt
18

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

402

Antagandehandling

2019-02-19

närhet till planområdet. Håvning efter larver/yngel har gjorts i början av juni månad 2014
i de vattenmiljöer som pekats ut som potentiella lokaler. Inget tydde på att någon art har
viktiga lekvatten inom planområdet. Området har bedömts som tämligen ointressant ur
groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen i nordväst
och som uteslutits ur planområdet, men som ändå kan tänkas beröras av planens
genomförande.
Kräldjur
Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bland annat hasselsnok och sandödla
har ingen av dessa arter påträffas. Området bedöms inte var särskilt värdefullt för
ovanliga kräldjur.
Fladdermöss
Vid artinventeringen 2016 noterades ljudinspelning av tolv fladdermusarter. Förutom de
vanligaste arterna nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustasch- och taigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus,
brunlångöra och trollpipistrell. Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna
fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och mindre brunfladdermus. Samtliga
fladdermusarter finns upptagna i Artskyddsförordningens bilaga 1. Två arter dominerar
helt i inventeringen och står för drygt 75 % av alla inspelningar, nämligen dvärgpipistrell
och nordfladdermus. Dessa tillhör Sveriges mest vanliga arter och har i södra Sverige ett
tämligen generellt biotopval. De är vanliga i städer, produktionsskog och i
odlingslandskapet. Bedömningen är att trots det stora antalet påträffade arter är området
perifert för fladdermöss. Det är huvudsakligen ett öppet område, med små skogsdungar
som inte är sammanhängande med övrig skog. Miljön runt skogsdungarna är tämligen
trivial utan våtmarker eller andra högprioriterade miljöer. Med undantag för
dvärgpipistrell talar det mesta för att fladdermössen passerar eller endast tillfälligtvis
besöker området. Det finns möjligen en koloni med dvärgpipistrell strax utanför
detaljplanen men i övrigt fanns det inte någon indikation på kolonier.
Ett samråd gällande fladdermössens påverkan av exploateringen har hållits och
Länsstyrelsen i Blekinge har meddelat stöd för exploateringen under förutsättning att
vissa försiktighetsmått vidtas. Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt
mot naturmark eller uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera
dragningskraften på insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd som är
markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och
arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Baserat på inventerade naturvärden har avvägningar gjorts för att balansera
naturintressena i området med exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av
det ursprungliga planområdet uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med
markanvändning ”Natur” i planen. I kartbilden nedan redovisas inventerade objekt.
Fyra områden planläggs inte för industri. Område 1 i bilden nedan, en igenväxande ekhage
inklusive märgelgrav och stenmur, är en intressant miljö ur fågelperspektiv och har helt
uteslutits ur detaljplanen. För detta område har SCM därtill slutit ett skogsvårdsavtal som
innebär ett ansvar för att förvalta identifierade naturvärden.
Tre områden ligger inom detaljplanen men planläggs som Natur. Detta gäller område 2, en
skogsdunge där fladdermus noterats, område 3, fuktäng där buskskvätta och sävsparv
noterats, och område 4, åkerholmar med odlingsrösen och övervuxen stenmur som ger
gott skydd och varma platser åt kräldjur och insekter. Här finns hällar där kräldjur kan
sola sig och den torra marken ger en varierad lav- och kärlväxtflora. Ett antal objekt

(markerade som lila i den översta av bilderna på nästa sida) samt ett antal träd
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bibehålls insprängda i övrig etablering medan de rödmarkerade objekten kommer att tas
bort i samband med exploateringen. Skyddsvärda träd förses med
egenskapsbestämmelsen n1 i plankartan och får inte tas bort utan marklov. Borttagande av
objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, förutsätter att dispens från
bestämmelsen i 7 kap 11 § miljöbalken lämnas. En sådan dispens har lämnats av
Länsstyrelsen 2018-05-08 för borttagande av sju stenmurar och fyra åkerholmar
(rödmarkerade i bilden nedan). De stenar som tas bort från stenmurar skall enligt beslutet
användas för att bygga upp nya rösen i anslutning till området. Stenarna skall läggas som
rösen på solexponerad yta. Vidare skall död ved från lövträd som tas bort i samband med
stenmurarna läggas som en faunadepå i ett av de närliggande naturområdena. Nedersta
kartan visar de hur naturområdena avgränsats i plankartan. Avgränsningar har gjorts
utifrån förslag på hantering av naturvärden men anpassning har även skett efter topologi
och förutsättningar på plats.
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Geotekniska förhållanden
Jordarterna inom området består av lera, berg, morän och silt. Berggrunden består av
gnejs.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Området är flackt och risk för skred och ras bedöms därför som mycket liten. Däremot kan
det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra åtgärder vid
grundläggning.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar som är registrerade i fornminnesregistret finns inom själva
planområdet. I närområdet finns ett antal lämningar. Detta indikerar att det kan finnas
icke upptäckta lämningar inom planområdet. Dolda fornlämningsspår kan huvudsakligen
påträffas för planområdets nordöstra respektive dess västra delar. Vid utveckling av
området är det lämpligt med en tidig kontakt med länsstyrelsen. Eventuella fynd i
samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt
bestämmelserna i kulturminneslagen.

Bebyggelseområden

Bostäder/övrig bebyggelse
Det finns idag ingen bostadsbebyggelse inom planområdet. Utanför planområdet utgörs
bostadsbebyggelsen av enstaka, närbelägna bostadshus söder, öster och norr om
planområdet. Väster om planområdet finns ett fåtal bostadshus på minst 200 meter
avstånd från detaljplanegränsen och cirka 100 meter öster om Klavavägen finns två
bostadshus. SCM:s kursgård finns centralt i området öster om Byggesvägen samt en äldre
ekonomibyggnad, se foto nedan. Det finns även ett flertal mindre trähus inom
planområdet som avses rivas vid exploatering av området. Kursgården används idag för
SCM:s interna möten och utbildningsverksamhet. Byggnaden inrymmer även ett gym för
personalen. Kursgården kan hyras av anställda för privat bruk. Den svarta byggnaden,
Svarta gården, är tänkt för mötesverksamhet med möjlighet till övernattning.

SCM:s kursgård och Svarta gården.

Ekonomibyggnad i området.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Inga bostäder föreslås inom planområdet. Kursgården och svarta gården planläggs med
beteckningen R, Kultur och fritid. Ändamålet Kultur och fritid omfattar verksamheter som
vänder sig till besökare, i det här fallet konferens- och kursgård. Lokaler som är avsedda
för tillfällig övernattning ingår också i användningen. I användningen ingår också sådant
som kan ses som komplement till det tillfälliga boendet. Byggnadshöjden regleras till max
8 meter.
Trafikbuller från verksamheten bedöms inte överskrida nuvarande riktvärden för
trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Vid byggnation inom området kan vissa
vibrationer uppkomma. Sannolikheten att det skulle bli så starka vibrationer att skador
skulle uppkomma på bostadshus utanför planområdet anses som obefintlig då bostäderna
ligger som närmast cirka 100 meter från exploateringsytorna.
Verksamheter
Ingen verksamhet bedrivs idag inom aktuellt planområde. Söder om aktuell detaljplan
bedriver SCM sin verksamhet med storskaliga industribyggnader samt ytkrävande
veduppläggningsytor. Fabriksbyggnaderna utgör ett landmärke som är väl synligt från
flera håll. Fabriken i Mörrum startade sin verksamhet 1962 och utgör en av de större
arbetsgivarna i kommunen. På arbetsplatsen arbetar idag cirka 330 personer. I Mörrum
finns två produktionslinjer för tillverkning av pappers- och textilmassa. Fabriken är i drift
dygnet runt hela året, förutom under underhållningsstop.

SCM:s verksamhet söder om aktuell detaljplan.

Veduppläggningsytor samt transportband i anslutning till fabriken.
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Cirka 300 meter väster om planområdet finns Elleholms tomatodling som även den utgör
ett landmärke. Verksamheten utgör cirka 25 500 kvadratmeter och där odlas årligen 1 350
000 kg tomater. Anläggningen värms upp med överskottsvärme från SCM.
Föreslagen förändring och konsekvenser
För att kunna öka SCM:s produktion till tillståndsgiven produktion krävs både ökad
kapacitet i renseri/vedgård och energieffektiviseringar. Befintligt renseri är gammalt och
har inte tillräckligt med kapacitet. Då ett nytt renseri har byggts krävs också större ytor
för vedlagring.
Marken inom planområdet regleras ca 30 hektar med ändamålet (J), industri. Med industri
menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier,
partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Inom J-betecknat
område får järnvägsspår och gator anläggas. Inom industrimarken har en högsta totalhöjd
för byggnad/anläggning föreslagits på 40 meter, exklusive skorsten och teknikutrymmen.
Bestämmelser som gäller för hela planområdet är att Byggnader och anläggningar ska
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granntomt. Eftersom Byggesvägen och
Klavavägen är allmänna statliga vägar avsätts ett 12 meter byggnadsfritt område (prickad
mark) från vägområdet utmed Byggesvägen och Klavavägen. Öster om SCM:s fabrik finns
verksamhetens deponi. Transport av deponimassorna till deponin sker idag med dumprar
över Klavavägen (väg 654). In- och utfart tillåts fortsatt vid denna överfart. Det
byggnadsfria avståndet kan användas för interna transporter och parkering.
Delar av industrimarken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u).
Med detaljplanen reserveras även mark för de luftledningar som går igenom området (l).
Detaljplanen reglerar inte exploateringens största eller minsta omfattning. Detta innebär
att större delen av industrimarken enligt detaljplanen är möjlig att bebygga. På så vis
skapas en långsiktighet för verksamhetens utbyggnad.
Ändrad lovplikt
Planområdet är prioriterat i översiktsplanen och SCM omnämns som en av kommunens
viktigaste industrier även år 2030. Inom området är det av mindre betydelse för
omgivningen hur byggnader och anläggningar utformas i detalj. På avstånd är det de stora
dragen hos SCM:s bebyggelse som påverkar upplevelsen. Många mindre förändringar, som
inte bedöms behöva prövas genom bygglov, marklov eller rivningslov, kommer med tiden
att behöva utföras. En precisering av lovplikten kan därför göras så att vissa åtgärder
befrias från krav på lov.
En komplettering av C39 genomfördes 1989-01-24 (C42) vilket innebar att vissa åtgärder
som har med förändringar knutna till tillverkningsprocessen ska vara bygglovsbefriade.
Nu aktuell detaljplan ersätter del av C39. Merparten av bestämmelserna för minskad
lovplikt anses även lämpliga inom nu aktuell detaljplan.
Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra följande åtgärder inom
J-betecknat område:
 Tillbyggnad eller annan ändring av byggnad med största byggnadsarea på 400
kvm.
 Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar.
 Uppföra eller ändra murar eller plank.
 Anordna eller ändra parkeringsplatser.
 Uppföra eller ändra cisterner.
 Att riva byggnader eller del av byggnader.
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För åtgärder som följer verksamhetens miljötillstånd.
För uppfyllnader och schakter på upp till 2 meter avseende verksamheter som inte
omfattas av miljötillstånd .

Anmälan om byggnation och rivningsarbeten ska göras till byggnadsnämnden minst tre
veckor innan arbetena påbörjas. Detta gäller även lovbefriade åtgärder. Kraven i plan- och
bygglagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera samt övriga normer
och förordningar gäller även lovbefriade åtgärder.
Service
Ingen service bedrivs idag inom planområdet. Både offentlig och kommersiell service finns
i Mörrums centrum, cirka 3 kilometer nordväst om planområdet. SCM:s bruksgård kan
dock hyras ut till anställda för privat bruk. En restaurang finns i en av fabrikslokalerna,
som främst används av SCM:s personal.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ingen förändring rörande service kommer att ske på grund av detaljplanens
genomförande.
Lek, rekreation och naturmiljö
Planområdet består idag av öppna ängsmarker med inslag av skog och stenmurar som
delar upp landskapet. Inga anlagda lekytor finns. Ett fåtal stigar går igenom området.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Eftersom markanvändningen kommer att bestå av industriverksamhet innehåller
planområdet inga ytor särskilt avsatta för lek och rekreation. En exploatering av
planområdet innebär att det blir mindre tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Eftersom
området idag inte direkt nyttjas för rekreation och friluftsliv bedöms konsekvenserna bli
relativt små.
Tillgänglighet
Planområdet består idag av öppna ängsmarker med inslag av skog och stenmurar som
delar upp landskapet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att en del av ängs- och jordbruksmarken tas i anspråk som
industrimark. Tillgängligheten förbättras då marken kommer att hårdgöras. Tomt som tas
i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på
kvartersmark.
Gator och trafik
Väg- och järnvägsnät
Byggesvägen går centralt genom området och Klavavägen går i den östra
planområdesgränsen. Söder om planområdet går Forsbackavägen och Elleholmsvägen. Ett
enkelspårigt järnvägsspår som ägs och används av SCM går genom området i nord-sydlig
riktning. Mindre grusvägar finns inom området som hör till SCM:s interna vägnät.
Väg 554 fungerar som omledningsväg för E22 när denna behöver stängas av, till exempel
på grund av olyckor eller underhåll. Avstängningar för underhåll sker cirka 3-4 gånger per
år, främst sommartid.
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Karta över det övergripande vägnätet samt järnväg. Prickad linje illustrerar planområdesgränsen.

Föreslagen förändring och konsekvenser
På sikt planeras för en ny vägsträckning strax väster om planområdet, mellan diket och
luftledningen. Det nya vägområdet ingår dock inte i nu aktuell detaljplan. Läs mer under
rubriken ”Transportarbete” nedan.
En generell bestämmelse som gäller inom kvartersmark för industri (J), innebär att
Järnvägsspår och gator får anläggas inom kvartersmark, J. Bestämmelsen gör det möjligt
att anlägga dubbelspår i området. På sikt skulle en satsning på den interna järnvägen
kunna minska andelen gods som går på lastbil, såväl lokalt som regionalt.
Industrispåret är inte utpekat som rekommenderad led för farligt gods. Dock sker tunga
transporter (vissa av dem innehållande farligt gods) till och från SCM:s verksamhet. Läs
mer om riskerna förknippade med transporterna av farligt gods samt rekommendationer
under rubriken ”Tunga transporter och farligt gods” på sidan 14.
Enligt väglagen måste man alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten (Trafikverket)
för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Tillstånd krävs även om en
anslutning ska ändras, till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad
utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Väghållningsmyndigheten prövar om den
tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på
den allmänna vägen. I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela
föreskrifter om väganslutningens läge och utförande i övrigt. Eftersom det i dagsläget inte
är beslutat hur marken väster om Byggesvägen kommer att nyttjas hänvisas eventuella
anslutningar till tillståndet där placeringar och utformningar prövas hos
väghållningsmyndigheten (Trafikverket). Ansökan om anslutning måste ske i god tid före
anläggande av utfart. I planförslaget gäller utfartsförbud, med undantag för befintliga inoch utfarter, längs Byggesvägen och Klavavägen.
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Gång- och cykelvägnät
Idag saknas separerade gång- och cykelvägar utmed huvuddelen av Byggesvägen. Gångoch cykeltrafiken hänvisas till befintliga vägar och bland annat används Forsbackavägen
som cykelstråk mellan Mörrum och SCM.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Föreslagen detaljplan föranleder inga förändringar vad gäller gång- och cykelnätet.
Angöring och parkering
Planområdet angörs idag via Byggesvägen och Klavavägen som går öster om planområdet.
I anslutning till Bruksgården och Svarta gården finns en anlagd parkeringsyta med plats
för cirka 10 bilar. Det finns även en större grusyta söder om parkeringsplatsen som kan
användas för parkering.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planområdet kommer även fortsättningsvis att angöras via Byggesvägen. Det finns ett
flertal luftledningar inom planområdet. En luftledning för högspänning ska vara
framdragen på betryggande vertikalt och horisontellt avstånd från parkeringsplatser. Vid
bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge betryggande säkerhet vid
parkeringsplatser ska hänsyn tas till vilken typ av fordon som är avsedda för transport av
explosiva eller brandfarliga varor. Skyltar måste monteras för att tydliggöra att fordon
med brandfarlig vara inte får parkera i närheten av ledningen enligt ovan angivna mått.
Ingen skyltning tillåts i närheten av faslinorna. Inom l-området på plankartan får inte
parkeringsplatser anordnas utan att kontakt tas med ledningsägaren.
Minskad lovplikt gäller för att anordna eller väsentligt ändra parkeringsplatser. Läs mer
vad som gäller under rubriken ”Bebyggelseområden – Ändrad lovplikt” på sidan 26.
Transportarbete
På den del av Byggesvägen som ligger inom planområdet passerade år 2004 totalt 1400
fordon per dygn, varav 22 % tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h.
Trafikverket är väghållare för vägsträckan fram till korsningen
Elleholmsvägen/Byggesvägen, och SCM ansvarar för den återstående vägsträckan fram till
vakten.
Utöver transporter med lastbil sker en del transporter på järnväg. Under vardagar avgår
två tåg dagligen med färdiga produkter. Kemikalietransporter ankommer under vardagar,
vedråvara ankommer på vardagar och i enstaka fall på helger.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter
jämfört med dagens situation. Trafikökningen är dock inte större än att den ryms inom
SCM:s idag tillståndsgivna produktion. Framräknade trafiksiffror år 2020 framgår av
figuren nedan. Den föreslagna trafiklösningen bedöms ha kapacitet för den beräknade
trafikökningen.

Figuren illustrerar trafikflöden i SCM:s närhet och bedömda flöden till och från verksamheten år 2020.
Röda siffror är uppmätt trafik hämtad från Trafikverket, procentsatsen representerar andel tung
trafik. Siffror i svart är den beräknade trafiken som har SCM som målpunkt, baserat på SCM:s
bedömda produktion år 2020. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar,
daterad 2018-11-16.

Byggesvägen inom planområdet planläggs som allmän plats, (betecknad med
GENOMFART i plankartan), med Trafikverket som väghållare. SCM äger marken.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Skälen till enskilt huvudmannaskap
framgår i avsnittet ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap”.
Diskussioner om framtida ny in- och utfart till SCM
Den planerade produktionsökningen i SCM:s verksamhet medför att nuvarande in- och
utfarter till anläggningen samt nuvarande sträckning av väg 554 (Byggesvägen) på sikt
behöver ses över. Diskussioner pågår därför om ny vägsträckning i anslutning till
planområdet.
Mot bakgrund av pågående och planerad utveckling har SCM låtit utföra en förenklad
åtgärdsvalsstudie i samverkan med Trafikverket och Karlshamns kommun. Syftet med
åtgärdsvalsstudien är att hitta lösningar för den in- och utfartsproblematik som
uppkommer när SCM utökar sin verksamhet. Åtgärdsvalsstudien redovisar en ombyggnad
av väg 554 i ny sträckning som lämplig åtgärd då det skulle innebära förbättrade
transportflöden och möjlighet till effektivare utnyttjande av Södras fastighet. Ett avtal
mellan SCM och trafikverket har tecknats. Avtalets syfte är att klargöra ansvaret för vidare
planering och finansiering av de åtgärder som föranleds av pågående detaljplan och dess
genomförande.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
De kommande förändringarna vad gäller den nya in- och infarten till SCM hanteras inte
inom nu aktuell detaljplan. För att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och
skifta från allmän väg till enskild väg för berörd del av väg 554 (Byggesvägen) eller för att
bygga om den allmänna vägen genom en ny sträckning, krävs att vägplan upprättas enligt
Väglagen. En vägplan kommer att upprättas utanför den nu aktuella detaljplanen.
Placeringen som diskuteras ligger strax väster om nu aktuell detaljplan. I samband med
detta kan skifte ske, från allmän väg till enskild väg, för berörd del av Byggesvägen, så att
SCM kan nyttja den som en internväg. I planförslaget planläggs Byggesvägen som
allmänplats (GENOMFART). Eftersom Södra skogsägarna ekonomisk förening är
fastighetsägare och sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt,
anges ett enskilt huvudmannaskap.
Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras inte av kollektivtrafik i dagsläget. Närmaste hållplats är Skogsgård,
linje 330/350, cirka 1 km norr om planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ingen förändring föreslås i aktuell detaljplan. Om fler arbetsplatser skapas i området ökar
dock behovet av kollektivtrafik. Det är dock inget som regleras i detaljplanen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Råvatten till SCM:s verksamhet tas idag från Mörrumsån. Det renas till olika kvaliteter
efter behov. För att tillvarata och återföra de ämnen som vid driftstörningar kan avgå från
processen leds golvavloppen till pumpgropar. Pumpgropar finns i kokeri, tvätt, sodahuset,
indunstningen och mixeriet. Om avloppsvattnet blir luthaltigt ser en konduktivitetsvakt
(mätare av vätskans ledningsförmåga) till att avloppet återpumpas till processen.
På Södra Cell Mörrum finns tre separata avloppsflöden med tillhörande reningsanläggningar:
 Blekeriavloppet som renas i en biologisk reningsanläggning med biosedimentering
och skivfilter.
 Fiberförande avloppet som renas i en fibersedimentering.
 Industriavloppet som renas i en lamellsedimentering.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Karlshamns kommun har under en tid diskuterat hur samhället Mörrums framtida
avloppsvattenhantering ska hanteras. En rapport, Utredning av Mörrums framtida av
avloppshantering, har tagits fram av WSP under 2012 på uppdrag av Karlshamns kommun.
Syftet med rapporten är att beskriva en möjlig teknisk lösning och sammanställa
miljömässiga konsekvenser och kostnader för det alternativet då Mörrums framtida
avloppshantering sker via överföring till Sternö avloppsreningsverk (ARV). Framtida
hantering av avloppsvatten från Mörrum kan lösas genom att det pumpas via en
överföringsledning till Sternö ARV. Vid Mörrums ARV byggs en ny pumpstation som
kopplas samman med det magasinsvolym som finns vid avloppsreningsverket.
Ledningssträckan delas upp i två delsträckor och ytterligare en pumpstation uppförs
därför på sträckan. Ett u-område planläggs i den norra planområdesgränsen av aktuell
detaljplan. Öster om Bruksgården sneddar ledningen söder ut och ansluter Klavavägen i
öst. Ett u-område planeras för den framtida ledningen samt befintlig kraftledning som
avses att markförläggas. U-områdets bredd är genomgående cirka 20 meter. I den östra
delen finns även del av fjärrvärmeledningen. I den sydöstra delen av planområdet, väster
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om Klavavägen, har en ny pumpstation anlagts. Ett (E)- område, teknisk anläggning,
bekräftar denna användning i plankartan.
Ledningsträckningen har lokaliserats för att i största möjliga mån undvika berg. Den nya
pumpstationen kan medföra en ökad risk för luktolägenheter i det området. För att
minimera denna risk kan luktreducering med exempelvis bark/kolfilter användas. Detta
är dock ingenting som kan regleras i detaljplanen. Det finns två bostadshus i närheten,
cirka 100 meter från pumpstationen som ägs av SCM. Husen används inte som
privatbostäder idag.
Mörrum försörjs idag med dricksvatten från Asarum via två ledningar av typerna V400
och V100. Vid ett driftavbrott på V400 klarar inte V100 att förse Mörrum med
dricksvatten. Tillsammans med tryckavloppsledningen har därför en vattenledning lagts
för att skapa säkerhet i dricksvattenförsörjningen till Mörrum. I samband med
spillvattenledningen har även en dricksvattenledning anlagts. Denna möjliggör anslutning
av SCM till kommunalt dricksvatten.

Den röda linjen på kartan illustrerar den
nya ledningssträckan för vatten- och
avlopp genom planområdet. I den sydöstra
delen av planområdet, väster om
Klavavägen ligger en pumpstation (röd
cirkel på kartan).

Dagvatten
Hela fabriksområdets dagvatten, söder om aktuellt planområde, leds till den gemensamma
avloppstuben från fabriken, dels via separata ledningar och dels via bäck väster om
fabriken. Denna bäck dränerar även ett område väster om fabriken. Bäckens vatten
pumpas in i lamellsedimenteringen.
Diket som går genom området består av ett dikesföretag, akt 124, Vekerum stora
företaget, se karta nedan. Planområdet ligger inom avrinningsområdet Sternö-Stilleryd
85/86 och berör vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten. Planområdet berör inte något
skyddsområde för vattentäkt och ligger inte inom område klassat som
grundvattenförekomst enligt vattendirektivet. Dikningsföretagen som idag avvattnar
planområdet mynnar i Byggesviken. Läs mer om dikningsföretag och samfälld mark på
sidan 40.Viken ingår i vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten som har en måttlig
ekologisk status. Den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten innebär att
god ekologisk status ska vara uppnådd till år 2021. Tidsfristen beror på att
övergödningsproblemen i Östersjön är komplexa att lösa och kräver tid. Den kemiska
P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

413

29

2019-02-19

Antagandehandling

statusen (exklusive kvicksilver) för förekomsten är god. Den gällande
miljökvalitetsnormen innebär att vattenförekomsten ska ha god kemisk ytvattensstatus
till år 2015.

Karta över dikesföretag inom planområdet.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen reglerar inte exploateringens största eller minsta omfattning. Detta innebär
att större delen av industrimarken enligt detaljplanen är möjlig att bebygga. Större delen
av marken kan därför komma att hårdgöras inom planområdet. En förändrad
markanvändning i området till en större andel hårdgjorda ytor kommer att påverka
avrinningen i området. Ur flödessynpunkt leder en ökning av andelen hårdgjorda ytor till
större dagvattenflöden jämfört med jordbruksmark där infiltration kan ske. Ett större
flöde kan öka risken för översvämning nedströms. Då recipienten idag är havet, bedöms
denna risk som en lokal fråga inom planområdet. Beroende på kapacitet hos det lokala
dagvattennätet respektive reningsverket, om detta används för rening av dagvatten, kan
fördröjning av dagvatten krävas. Detta kan göras i magasin med olika typer av utformning.
Eftersom ytorna beräknas få en hög hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora
utjämningsvolymer som följd. Genom att andelen hårdgjorda ytor ökar i området, minskar
även den naturliga bindningen av föroreningar till markpartiklar då vattnet inte längre
infiltrerar ner i marken. Ökad trafik, parkeringsytor och vägar inom planområdet innebär
en ökad föroreningsspridning från bilar och tyngre fordon i form av bensin, olja och
tungmetaller.
Dagvatten från planerad vedgård och biobränslet som säsongslagras samt övrig framtida
industri inom planområdet, innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten hos
dagvattnet. Det kan dessutom finnas en risk för förorening av dagvatten genom olycka
som leder till utsläpp från enskilda verksamheter inom planområdet. Vatten som idag
infiltrerar i marken och avleds via dikningsföretagen till havsviken kommer successivt att
minska i takt med att de hårdgjorda ytorna ökar. Dagvattnet som bildas kommer enligt
dagens modell istället att ledas till fabrikens reningsanläggning. Genom att vid
avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl genomtänkta
dagvattenlösningar, som både fördröjer flöden och säkerställer en god vattenkvalitet, kan
den negativa påverkan begränsas. Bestämmelsen, (DIKE), Diket ska bevaras och kan
omlokaliseras, innebär att det befintliga diket som avvattnar avrinningsområdet kan
omlokaliseras inom det östra planområdet.
I till MKB:n tillhörande PM Dagvatten, daterat 2018-10-31, redogörs för översiktliga
dagvattenberäkningar. Utredningen utgör underlag för att bedöma om befintlig
reningsanläggning har tillräcklig kapacitet. En mera detaljerad redovisning av hantering
och konsekvenser av dagvatten från planområdet kommer att ingå i anmälan alternativt
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet
eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.
I samband med en dagvattenutredning bör en utökning av våtmarken i sydöstra delen av
planområdet studeras. Våtmarken planläggs som Natur och kan därmed säkerställas.
Genom att vid avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl
genomtänkta dagvattenlösningar som både fördröjer flöden och säkerställer en god
vattenkvalitet, kan den negativa påverkan begränsas.
Förutsatt att de skadeförebyggande åtgärder som beskrivs i MKB:n genomförs, är
bedömningen att detaljplanen inte medför några nämnvärda miljökonsekvenser avseende
vatten. Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer
för vatten.
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Avfall
Avfall i form av kalk, mesa, grönlutslam, sot och aska deponeras på deponi som ägs av SCM
och är belägen cirka 1 kilometer öster om fabriken. Lakvatten från bägge deponierna leds
till det gemensamma systemet för fabriksavlopp. Transport av deponimassorna till
deponin sker idag med dumprar över Klavavägen.
Farligt avfall som uppstår vid bruket transporteras och omhändertas av godkända företag.
Avfallet består av bland annat kemikalier som spillolja och färger, samt oljefilter och
lysrör. Spillolja från verksamheten skickas till omhändertagare av farligt avfall. Farligt
avfall minimeras i möjligaste mån genom att mindre farliga produkter och kemikalier väljs
enligt substitutionsprincipen. Materialåtervinning och källsortering sker inom bruket. En
osorterad avfallshämtning sker av VMAB varannan vecka.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Det nya planområdes avfall kommer att hanteras enligt SCM:s rutiner beskrivna ovan.
Värme
Sedan 1988 har SCM levererat fjärrvärme till Karlshamns Energi för uppvärmning av
bland annat delar av Karlshamn, Asarum och Mörrum. Vid massatillverkningen uppstår ett
visst överskott av värme. Värmen utgörs huvudsakligen av sekundärvärme från
indunstningen som värmer fjärrvärmvattnet. Det uppvärmda vattnet pumpas genom en
fyra kilometer lång fjärrvärmeledning till Stilleryd, där Karlshamn Energi har en oljeeldad
hetvattencentral. Därefter pumpas vattnet vidare in till fjärrvärmenätet i Karlshamn,
Asarum, Mörrum och Svängsta. Den oljeeldade hetvattencentralen används som reserv
under kalla vinterdagar och vid tillfällen då produktionen vid SCM står stilla.
Hela fjärrvärmedistributionen i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta motsvarar
energiinnehållet i 16 000 m3 olja per år och av detta utgörs alltså mer än 95 % av
biobränslebaserad överskottsvärme. Fjärrvärmeledningen går idag genom den södra
delen av planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planområdet avses anslutas till fjärrvärmenätet och befintlig ledning planläggs som uområde på plankartan, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.
Tele, el och bredband
Telia Sonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och möjlighet till
bredbandskoppling finns. Beroende på hur den kommande byggnationen placeras kan
teleanläggningar/rättigheter komma att beröras. Flyttningar eller andra åtgärder som
krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.
SCM är självförsörjande vad gäller elförbrukning, genom att tillverka egen el i tre
mottrycksturbiner och utnyttja ånga från pannorna.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Möjlighet finns att ansluta Telia Soneras fiber som ligger i transportnätet.
Kraftledningar
Det finns ett flertal ledningar som går genom området, se kartan nedan. De gul- och
rödmarkerade ledningarna utgör 50 kV och de vitmarkerade utgör 10 kV.
Enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2010:1) finns ett regelverk kring hur
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friledning ska vara utformad. Föreskrifterna ställer högre krav på en luftledning som är
framdragen inom detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke
detaljplanelagt område.

Kartan redovisar befintliga ledningar inom och utanför området samt planerade förändringar.
Prickad linje utgör aktuellt planområde.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Ett l-område har införts med en erforderlig bredd på 30 meter i anslutning till 50 kVledningen samt 20 meter i anslutning till 10 kV. Inom med l-betecknat område får det inte
byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandet av elektriska
ledningar. Det får inte heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin
höjd kan utgöra fara för ledningen. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller
särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. Innan markarbete påbörjas inom
planområdet måste kabelvisning i fält göras.
I planområdets nordöstra del har områden planlagts som Natur, genom vilka befintliga
luftledningar löper idag. Planbestämmelsen Natur syftar till att skydda naturvärden på
platsen och bedömningen är att markreservatet avseende befintliga luftledningarna kan
kombineras med detta ändamål.
E.ON har på begäran av SCM ansökt om tillstånd att kabla luftledningen Horsaryd –
Mörrums bruk, den del av 50 kV-ledningen som går österut (röd linje på ovanstående
karta). Koncessionsansökan har beviljats och luftledningen kommer att markförläggas
inom den tid som anges i ansökan (senast 2021). Den nya dragningen kommer att finnas i
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ett u-område norr om befintlig ledning, längs med den norra planområdesgränsen. Se röd
streckad linje på ovanstående karta. Då luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk i nuläget
(under arbetet med detaljplanen) ej fullt ut är utförd såsom kraven för detaljplanelagt
område anger, har EO:n sökt, och 2019-02-05 beviljats, dispens hos Elsäkerhetsverket
från dessa bestämmelser tills dess att ledningen kan markförläggas.
E.ON har även ansökt om tillstånd att kabla 50 kV luftledningen Hemsjö – Mörrums bruk
(gul linje på ovanstående karta). Ledningen går norrut utanför västra delen av
planområdet och avses ej i nuläget att markförläggas. Om så ska ske i framtiden är det
planerat att ske väster om den befintliga luftledningen, i ett område strax utanför det nu
aktuella planområdet.
På sikt planerar SCM att dra om den allmänna vägen (Byggesvägen) vilken i dagsläget går
genom industriområdet. Alternativ har studerats på lämpliga vägsträckningar och
alternativet som anses mest lämplig är mellan diket och luftledningen strax väster om
planområdet. Med tanke på osäkerheten gällande kabling av luftledningen HemsjöMörrums bruk kan den framtida vägen komma att behöva anpassas efter luftledningen.
Gällande kablingen av luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk kommer troligen kablarna
att förläggas innan vägen anläggs. Vägens läge behöver i så fall anpassas efter kablarna.
Då befintliga luftledningar inte är byggda för detaljplanelagt område och därmed inte
uppfyller kraven, är det viktigt att inga bygglov får beviljas i områden med ledningar
under den tid luftledningarna finns kvar. Vid en framtida kablifiering och ombyggnad av
kvarstående luftledning behövs en planändring för att då anpassa plankartan till nya
förhållanden. När i tiden detta blir aktuellt är oklart varför nu befintliga ledningar i mark
och luft förses med u- respektive l-område i plankartan. Plankartan förses även med uområde för planerad framtida kablifiering.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med
detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (till exempel för förlorad
byggrätt).
Då luftledningar inom området planeras att markförläggas kan det bli aktuellt att ändra
planen före genomförandetidens utgång. Detta för att ta bort l-områden och möjliggöra
byggnation inom berört område. Grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före
genomförandetidens utgång om inte berörda fastighetsägare godkänner det. Undantaget
är om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. Med
hänsyn till ovanstående görs bedömningen är att en planändring för att ta bort l-områden
bör kunna göras innan genomförandetidens slut med stöd av plan- och bygglagen 4 kap.
39 §.

Ändrad lovplikt

Inom delar av planområdet medges ändrad lovplikt i olika omfattning. De upplysningar
som, tillsammans med bestämmelserna om ändrad lovplikt, ska beaktas framgår av
plankartan. Under rubriken ”Bebyggelseområden – Ändrad lovplikt” på sidan 23 beskrivs
bestämmelserna samt motiveringen till ändrad lovplikt.
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Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat
planavtal med fastighetsägaren. För genomförandet av planen ansvarar exploatören.
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av
egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för
fjärrvärmeledningar och E.ON för allmänna elledningar. Telia Sonera AB är huvudman för
teleanläggningar.
Huvudmannaskap för allmän plats
I detaljplanen råder enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Enligt plan- och bygglagen
ska kommunen vara huvudman för allmän plats, men om det finns särskilda skäl kan
kommunen dock bestämma att huvudmannaskapet ska vara enskilt.
Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän plats
Genom planområdet går väg 554, Byggesvägen. För att på sikt skapa en bättre
trafiksituation planeras det för en ny vägsträckning av Byggesvägen strax väster om
planområdet. Syftet är att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och skifta från
allmän väg till enskild väg för berörd del av Byggesvägen, så att SCM kan nyttja den som en
internväg. Eftersom Södra skogsägarna ekonomisk förening är fastighetsägare och
sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt, anges ett enskilt
huvudmannaskap. Skulle vägrätten för Byggesvägen dras in genom en vägplaneprocess
faller vägen tillbaka till fastighetsägaren.
Det enskilda huvudmannaskapet omfattar även de områden som är planlagda som Natur.
Det handlar om fyra områden inom industriområdet. Dessa områden har fått statusen
allmän plats/Natur för att de naturvärden som finns här ska värnas. Områdena ska
hanteras med hänsyn till det förslag till hantering av naturvärden som tagits fram inom
ramen för planarbetet. Då naturområden är omgivna av industrimark som avses
exploateras, görs bedömningen att tillgängligheten för allmänheten kommer att vara
begränsad.

Avtal

Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Ett avtal har
även tecknats mellan SCM och Trafikverket. Avtalets syfte är att klargöra ansvaret för
vidare planering och finansiering av de åtgärder som föranleds av pågående detaljplan och
dess genomförande.

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

419

35

2019-02-19

Antagandehandling

Fastighetsrättsliga åtgärder
Lantmäteriförrättning

Detaljplanen medger en pumpstation i sydöstra delen av planområdet (E).
Pumpstationen är byggd och ingår i ledningsrätt för VA-ledning.

Påverkan på fastigheter inom planområdet

Kartan visar planområdet samt omkringliggande fastigheter. Stor del av den angränsande
marken ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening.
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Rävabygget 4:1 - ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Planbestämmelser:
Rävabygget 4:1 omfattas av alla
bestämmelser på plankartan.
Huvudsakligen regleras marken för
industriändamål, J i plankartan men
det finns även mindre områden som är
planlagda som Natur. Området med
befintlig kursgård får användningen
Kultur, R i plankartan, vilket bekräftar
den användning som finns idag.
Med detaljplanen skapas möjligheter
för SCM att kunna utveckla sin
verksamhet norr om befintlig.
Större delen av Rävabygget 4:1 omfattas inte av någon gällande detaljplan. Södra delen av
fastigheten omfattas av den gällande detaljplanen C39 och C42, större delen omfattas i
denna av ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas). Med aktuell detaljplan tas
merparten av den ”prickade marken” bort.
Servitut eller ledningsrätt kan komma att upprättas för rätten till underjordiska ledningar
i fastigheten. Om ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs
lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. Detaljplanen
medger för en pumpstation i sydöstra delen av planområdet (E). Pumpstationen är byggd
och ingår i ledningsrätt för VA-ledning. Minsta avstånd mellan transformatorstation och
brännbar byggnad eller upplag ska vara 5 meter.
Strandskydd upphävs inom kvartersmark.
Vekerum 7:8, 7:9 och 9:15 - ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening

-

-

-

-

-

Planbestämmelser:
Industri
u- och l-områden
Järnvägsspår och gator får
anläggas inom kvartersmark, J.
Byggnad/anläggning ska placeras
minst 4,5 meter från
fastighetsgräns.
Högsta totalhöjd för
byggnad/anläggning är 40 meter,
exklusive skorsten och
teknikutrymmen.
Byggnad där människor
stadigvarande vistas ska utföras i
radonskyddat utförande.

Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är +3,0 meter i kommunens koordinatsystem.
Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras att skadas av vatten.
Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom Jbetecknat område, se plankarta.

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

421

37

2019-02-19

Antagandehandling

Fastigheterna utgörs av järnväg och ägdes tidigare av Trafikverket. Järnvägen används
som ett industrispår till SCM verksamhet. Med föreslagen detaljplan kan industrispåret
delvis komma att bli dubbelspårigt. Detta kan ske såväl på fastigheterna Vekerum 7:8, 7:9
och 9:15 som på Rävabygget 4:1 då järnvägsspår och gator får anläggas inom
industriområdet (J).
Vekerum s:1 – privata fastighetsägare i samfälld väg
Planbestämmelser:
Genomfart
Industri
Prickad mark
u- och l-områden
Järnvägsspår och gator får
anläggas inom kvartersmark, J.
- Byggnad/anläggning ska placeras
minst 4,5 meter från
fastighetsgräns.
- Högsta totalhöjd för
byggnad/anläggning är 40 meter,
exklusive skorsten och
teknikutrymmen.
Byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i radonskyddat
utförande.
Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är +3,0 meter i kommunens koordinatsystem.
Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom Jbetecknat område, se plankarta.
-

-

-

Vekerum 30:1 och Vekerums bys skifteslag är delägande i Vekerum s:1. Samfälligheten
utgörs av en väg som leder till en upplagsyta som används av SCM. I och med att vägen
endast nyttjas av SCM, bör den del av samfälligheten Vekerum s:1 som ingår i planområdet
upphävas. Samfälligheten kan upphävas genom att SCM ansöker hos Lantmäteriet om
fastighetsreglering för att överföra aktuellt område av Vekerum S:1 till Rävabygget 4:1.
Kostnad för lantmäteriförrättningen samt ersättning till delägarna i samfälligheten för
markavståendet bekostas av SCM.
Vekerum s:5 - privata fastighetsägare i samfällt dike

-

-

38

Planbestämmelser:
Industri
u- och l-områden
Järnvägsspår och gator får anläggas
inom kvartersmark, J.
Diket ska bevaras och kan
omlokaliseras.
Byggnad/anläggning ska placeras
minst 4,5 meter från
fastighetsgräns.
Högsta totalhöjd för
byggnad/anläggning är 40 meter,
exklusive skorsten och
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teknikutrymmen.
Byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i radonskyddat
utförande.
Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är + 3,0 meter i kommunens koordinatsystem.
Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten.
Strandskydd upphävs inom kvartersmark.
Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom Jbetecknat område, se plankarta.

Vekerums bys skifteslag är delägande fastighet i Vekerum s:5. Samfälligheten utgörs av ett
dike. För att ändra eller flytta dikena krävs omprövning av dikningsföretaget samt
tillstånd för vattenverksamhet, läs mer under rubriken ”Dikningsföretag – samfälld mark”
nedan. Om man väljer att omlokalisera diket måste man antingen omlokalisera
samfälligheten eller upphäva den. Samfälligheten kan upphävas eller omlokaliseras genom
att SCM ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering för att överföra aktuellt område
av Vekerum S:5 till Rävabygget 4:1 alternativt en fastighetsreglering för markbyte mellan
Rävabygget 4:1 och Vekerum S:5. Kostnad för lantmäteriförrättningen samt eventuell
ersättning till delägarna i samfälligheten för markavstående bekostas av SCM.
Vekerum S:11
Samfälligheten ligger delvis inom planområdet. I
detaljplanen utgörs samfälligheten dels av
Byggesvägen och dels av område planlagt för
Kultur, konferensanläggning. Den del av
samfälligheten som är planlagd som kvartersmark
är prickad vilket innebär att marken inte får
bebyggas.

Påverkan på fastigheter på omkringliggande fastigheter

Elleholm 34:1 och 36:1 samt Vekerum 4:37, 9:2, 13:1 och 22:1
– privata fastighetsägare
Ovanstående fastigheter kan bli berörda av
föreslagen detaljplan genom att tidigare
naturmark tas i anspråk till industrimark där
nya byggnader kan komma att uppföras.
Inga fastighetsrättsliga åtgärder föreslås för
ovan nämnda fastigheter.

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

423

39

2019-02-19

Antagandehandling

Vekerum 10:28 och Elleholm 35:1
- privata fastighetsägare
Ovanstående fastigheter kan bli berörda av
föreslagen detaljplan genom att tidigare
naturmark tas i anspråk till industrimark där
nya byggnader kan komma att uppföras. Ett
genomförande av detaljplanen innebär att
antalet trafikrörelser kan komma att öka.
Trafikmängden till SCM bedöms öka i
samband med att verksamheten utökas.
Trafiken till SCM för år 2020 bedöms till cirka
900 fordon per dygn varav 350 fordon är
personbilar. En ökning med cirka 100 fordon
per dygn jämfört med år 2014. Inga
fastighetsrättsliga åtgärder föreslås för ovan
nämnda fastigheter.

Dikningsföretag – Samfälld mark

För dikena genom området gäller fastställda dikningsföretag. För att ändra eller flytta
dikena krävs omprövning av dikningsföretaget samt tillstånd för vattenverksamhet.
Sådana ärenden prövas av Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen hindrar inte att en
sådan prövning görs då dikenas sträckning inte fastläggs i detaljplanen.
Inlösen av samfälld mark kan ske genom lantmäteriförrättning. Den fastighetsägare som
vill lösa till sig den samfällda marken får ansöka om och bekosta erforderlig
fastighetsbildning. I förrättningen fattas beslut om inlösen är möjligt eller inte, samt vilken
ersättning som ska utgå till delägarna i samfälligheten.

Servitut

Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Om
ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning,
vilken initieras och bekostas av ledningshavaren.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av sökande, vilket i detta fall är Södra
Cell Mörrum. Dessa kostnader regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan
parterna.

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd
(byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. Eventuell flytt av
ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc) initierad av
exploatören bekostas av densamme. Detsamma gäller samtliga ombyggnadskostnader
inklusive kostnader för koncessionshantering/ansökan. Koncessionsansökan har beviljats
för att markförlägga luftledning inom en femårsperiod. När luftledningarna ska
markförläggas krävs planändring för att ta bort l-områden. Då befintliga luftledningar i
nuläget ej fullt ut är utförda enligt kraven för detaljplanelagt område, har dispens beviljats
hos Elsäkerhetsverket från dessa bestämmelser tills dess att ledningen kan markförläggas.
Skulle det inte bli aktuellt med en kablifiering av berörd kraftledning är exploatören
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ansvarig för att ta kostnaden för att få kraftledningen anpassad till detaljplanerat område.
Lantmäteriförrättning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att
föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar
fastighetsägaren.
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den
enskilde fastighetsägaren.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Utredningar som gjorts under planarbetets gång återfinns under rubriken ”Handlingar” på
sidan 3 eller som bilagor till MKB, daterad 2018-11-16.

Resurshushållning

Iordningställande av planområdet kommer att innebära en hel del markarbeten. Skog, äng
och jordbruksmark behöver tas bort och mark som ska exploateras måste markberedas.
Genom att planlägga för verksamheter i anslutning till redan etablerad
industriverksamhet kan befintlig teknisk infrastruktur, som VA-ledningar och vägnät samt
järnväg utnyttjas. Arbetstillfällen kan bibehållas och fler kan komma att skapas då SCM
utökar sin produktion vilket är positivt för kommunen. Befintlig infrastruktur kan
utnyttjas och därmed medverkar detaljplanen i hög grad till skapandet av ett långsiktigt
hållbart samhälle, vilket tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.

Medverkande tjänstemän

Planbeskrivningen har upprättats av Nina Malo, Anna Ekman och Lena Jarl Hellgren i
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän på stadsbyggnadsavdelningen.

Karlshamn den 19 februari 2019

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

P l a n b e s k r i v n i n g • Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum)

425

41

2019-02-19
Dnr:2013/2953
Antagandehandling

Detaljplan för fastigheterna Rävabygget 4:1 m.fl.,
Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskningsförfarandet

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12
januari 2019. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteket i Mörrum. Delar av granskningsmaterialet har
även funnits på Karlshamns kommuns- hemsida, under adressen:
www.karlshamn.se/planer.
Underrättelse om granskning anslogs på kommunens digitala anslagstavla måndagen den
17 december 2018. Kopia på underrättelsen om granskningen, och granskningshandlingar
sändes torsdagen den 14 december 2018 till Länsstyrelsen i Blekinge län, kända sakägare
enligt fastighetsförteckning daterad den 13 november 2018 samt övriga berörda enligt
upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 9 november 2018.

Inkomna yttranden under granskningstiden

I samband med granskningen inkom totalt 17 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
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Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
2. Lantmäteriet
3. Kommunstyrelsen
4. Teknik- och fritidsnämnden
5. Karlshamn energi Vatten AB
6. Miljöförbundet Blekinge Väst
7. Räddningstjänsten Västra Blekinge
8. Skogsstyrelsen
9. Trafikverket
10. E.ON Elnät Sverige AB
11. Svenska Kraftnät
12. Svenska Stadsnät AB
13. Försvarsmakten
14. Swedavia AB Ronneby Airport
15. Mörrums Hembygds- och fornminnesförening

2019-01-11
2018-12-19
2019-01-10
2019-01-07
2019-01-09
2019-01-09
2018-12-18
2019-01-10
2019-01-11
2019-01-24
2018-12-20
2019-01-21
2019-01-10
2018-12-18
2019-01-11

Enskilda
16. Veronica och Tommy Plymoth, Vekerum 4:13
17. Per Abrahamsson, Vekerum 10:28 och 11:1 samt Elleholm 34:1
Bengt Olof Dike, Vekerum 3:4 och 4:3
(delägare i Vekerums stora dikningsföretag, S 5)
Patrik Mattsson, Vekerum 30:1
(delägare i Vekerums stora dikningsföretag), S 5).
Vigo Mattsson, Vekerum 30:1
(ordförande i Vekerums stora dikningsföretag). S 5)
Sven Rosenberg, Vekerum 3:6, 5:2 och 13:1

2019-01-11

2019-01-07
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Yttranden från myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Handlingar daterade 2018-12-14 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter berörande förslaget till detaljplan för
fastigheten Rävabygget 4:1. Karlshamns kommun har tillgodosett flertal av de synpunkter
som länsstyrelsen hade i samrådskedet. Någon synpunkt kvarstår enligt nedan.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning.
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt planoch bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor,
miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Dagvatten
Länsstyrelsen tycker att det är positivt att en översiktlig dagvattenutredning har
genomförts eftersom detaljplanen innebär att stora ytor hårdgörs. I den kommande
detaljerade redovisningen bör bland annat finnas med beräkningar av kapaciteten i
befintligt dagvattennät. I dagsläget leds dagvattnet till en gemensam avloppstub från
fabriken och kapaciteten i denna påverkar vilken dimensionering som krävs för
fördröjningsåtgärderna.
Planhandlingarna anger det som ej rimligt att dimensionera dagvattensystemet för ett
100-års-regn, men det anges inte varför. Länsstyrelsens anser att det ska motiveras i
kommande mer detaljerade utredning. Kommunen anger dock att det är viktigt att
säkerställa stråk där stora regn kan avledas ytledes. Dessa stråk ska redovisas i
kommande utredning.
Planhandlingarna beskriver också att fördröjningsåtgärder för dagvatten bör anpassas
allteftersom området exploateras och att föroreningshalter, recipienter samt
dagvattensystemets utformning och placering då kommer att utredas. Länsstyrelsen
förutsätter att detta utförs.
Kommentar: En mera detaljerad redovisning av hantering av dagvatten från
planområdet kommer att göras i samband med projektering av området och
ingå i en framtida anmälan/ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.
Ovanstående frågor kommer att hanteras i denna.
För flödesberäkningarna användes en klimatfaktor på 1,25 enligt Svenskt Vatten P110
från 2015. Den rekommenderande klimatfaktorn uppdateras kontinuerligt efter
bedömningar av SMHI och den senaste publikationen ”Extremregn i nuvarande och
framtida klimat, Klimatologi 47:2017” anger två olika intervall för klimatfaktor beroende
på om RCP4.5 eller RCP8.5 används som utsläppsscenarie. Det använda värdet på 1,25
ligger i nedre spannet av 1,1–1,4 som är rimligt för RCP4.5 och 1,3-1,4 som bör användas
för RCP8.5.
Kommentar: Noterat
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Råd enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen tycker att kommunen har tagit fram genomarbetade inventeringar och
gjort rimliga naturvärdesbedömningar. I planhandlingarna anges stenmurar, rösen och
åkerholmar som kan tas bort. Länsstyrelsen vill upplysa om att murar och rösen som
omfattas av generellt biotopskydd och att det krävs biotopskyddsdispens för att ta bort
dem. Gällande de grova ekarna i området så kan det krävas samråd med länsstyrelsen om
det blir aktuellt att ta ner dem.
Kommentar: Länsstyrelsen har 2018-05-08 lämnat dispens från
bestämmelsen i 7 kap 11 § miljöbalken för borttagande av sju stenmurar och
fyra åkerholmar. Flera träd, inklusive flera grova ekar, skyddas i planen med
bestämmelsen n1 och får inte tas bort utan marklov.
Klimatanpassning
Planbestämmelsen om +3,0 meter (RH2000) som lägsta tillåtna byggnadshöjd följer
länsstyrelsens riktlinjer gällande säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden.
Risken att högvattenföring i vattendragen inträffar samtidigt som högt vattenstånd i havet
är enligt planutredningarna osannolik men inte otänkbar (PM Klimatanpassning).
Riskbedömningen bör vara en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. En låg
sannolikhet och den marginal som fås genom höjdsättning av byggnaderna gör att
kombinationseffekter kan anses vara beaktad. I dagsläget finns ett brett svämplan längs
diket vilket genom sin fördröjningskapacitet skapar en buffert för översvämningsrisken.
Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att bevara denna ekosystemtjänst, för det kan
förslagsvis en planbestämmelse om naturmark utmed vattendragen föras in i plankartan.
Kommentar: Våtmarken i den sydöstra delen av planområdet, som i sin helhet
omfattas av länsstyrelsens lågpunktskartering, planläggs som natur. I övrigt
skyddas befintliga diken i plankartan och ska behållas eller omlokaliseras.
Trafikfrågor
Länsstyrelsen har hållit samråd med trafikverket. Statliga vägar som berörs av
planförslaget är väg 554 (Byggesvägen) mitt i planområdet samt väg 564 (Klavavägen)
öster om planområdet. Väg 554 ansluter i väster till väg 555, Elleholmsvägen, vilka båda
kopplar mot E22.
Byggnation av en ny allmän väg kräver vägplan enligt Väglagen. Då processen med vägplan
inte är påbörjad måste detaljplanen prövas och bedömas utifrån nuvarande utformning
med en allmän väg genom planerat industriområde, där framkomligheten eller
trafiksäkerheten inte får påverkas negativt av planerad utveckling.
Detaljplanen anger att det inte är möjligt att redovisa trafikalstring och flödesfördelning
då typ av verksamhet inte är känd. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det
statliga vägnätet och dess anslutningar. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess
anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller
exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till
antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och
Trafikverket.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att Trafikverket kräver utfartsförbud
utmed väg 554 med undantag för befintliga anslutningar/de anslutningar som ska finnas.
Den östra delen av väg 554 saknar utfartförbud. Se trafikverkets fullständiga yttrande.
Kommentar: Se kommentar tillhörande Trafikverkets yttrande.
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2. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras:
Allmän plats
I detaljplanen är ett par områden utlagda som allmän plats natur och det är enskilt
huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap tillämpas bestämmelserna i
anläggningslagen om inrättande av gemensamhetsanläggning för att ordna förvaltningen
av de allmänna platserna. Mark utlagd som allmän plats i en detaljplan ska vara avsedd för
ett gemensamt behov. Vem är de allmänna platserna till för och hur är tanken att man ska
kunna ta sig till de allmänna platserna? För att en gemensamhetsanläggning ska kunna
bildas behöver villkoren i anläggningslagen vara uppfyllda, som exempelvis att det ska
vara av väsentlig betydelse för en fastighet att delta. Det är inte självklart att det går att
bilda gemensamhetsanläggning för de utlagda naturområdena.
Kommentar: Fyra områden inom industriområdet är planlagda som Natur.
Syftet med användningen Natur är att de naturvärden som finns här ska
värnas. Bedömningen är att användningen Natur ger ett starkare skydd än om
man till exempel skulle förse dessa områden med egenskapen natur på
kvartersmark eller helt avstå att planlägga dem och därmed lämna hål i
plankartan.
Då syftet med användningen Natur inte är att tillgodose ett gemensamt behov
för människor, utan i första hand syftar till att skydda växter och djur och
deras livsmiljöer, kommer det inte att bli aktuellt att inrätta en
gemensamhetsanläggning.
Områdena ska hanteras med hänsyn till det förslag till hantering av
naturvärden som tagits fram inom ramen för planarbetet. Det är Södra Cell
Mörrum som ansvarar för att så sker varför kommunen anser att enskilt
huvudmannaskap är lämpligt i det här fallet.
Delar av planen som bör förbättras:
Plankarta
Markreservat så som u- och l-område är administrativa bestämmelser och bör redovisas
som sådana. På plankartan bör de avgränsas med administrativ gräns.
Från Boverkets allmänna råd:
Administrativa bestämmelser som gäller delar av planområdet avgränsas av administrativ
gräns och gäller fram till planområdesgräns, användningsgräns eller en annan
administrativ gräns. Egenskapsgränser och administrativa gränser kan alltså korsas utan
att det har någon inverkan på de bestämmelser som de reglerar.
Kommentar: Detaljplanen är påbörjad 2014 och handlagd med Normalt
planförfarande. Plankartan med planbestämmelser och gränser är redovisade
i enlighet med de regler som var gällande vid tiden då beslut om att påbörja
detaljplanearbetet togs.
Planbeskrivning
Sidan 6, samfälligheten Vekerum s:11 saknas. Samfälligheten ligger delvis inom
planområdet, den nämns i fastighetsförteckningen.
Kommentar: Samfälligheten Vekerum s:11 förs in i planbeskrivningen på s. 6
och s. 39.
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3. Kommunstyrelsen
Inget att erinra. Ordförandebeslut 2019-01-10
Kommentar: Noteras.
4. Teknik- och fritidsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen, beslut 2019-01-07 § 7.
Enheterna inom teknik och fritidsnämnden har framfört följande:
 Parkverksamheten har inga synpunkter eftersom kommunen inte är huvudman för
allmän plats Natur.
 Fritidsverksamheten; Inga synpunkter.
 Gata och trafik; Inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.
5. Karlshamn Energi Vatten AB
VA-enheten har inget att erinra om planen.
Kommentar: Noteras.
6. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförvaltningen har granskat den utställda detaljplanen och har inget att erinra.
Miljöförbundet lämnade ett samrådsyttrande daterat 2016-01-29, vårt dnr 2015/3673. De
synpunkter som miljöförbundet då framförde bedöms nu vara beaktade. Något som inte
skulle ha varit möjligt utan det miljöengagemang som Södra Cell Mörrum visat. Inte minst
exemplifierat av en frivillig avsättning av en ca 0,8 ha stor och värdefull ekdunge genom
avtal med Skogsstyrelsen.
Information
Vid utskrift av plankartan i A3 format är det svårt att lokalisera de (med planbeteckning
n1) skyddade träden.
Kommentar: Ett förtydligande av n1 –markeringarna görs i plankartan.
7. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge har inget att erinra.
Kommentar: Noteras
8. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.
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9. Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket
har tidigare lämnat synpunkter i samrådsskedet.
Vägar
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 554 (Byggesvägen) mitt i planområdet
samt väg 564 (Klavavägen) öster om planområdet. Väg 554 ansluter i väster till väg 555,
Elleholmsvägen, vilka båda kopplar mot E22. Mot bakgrund av Södra Cell Mörrums
utvecklingsplaner av verksamheten har de initierat och drivit en åtgärdsvalsstudieprocess
tillsammans med Trafikverket och Karlshamns kommun för att analysera tänkbara
lösningar på den väg‐ och trafikproblematik som förmodas uppstå genom en utökning av
verksamheten och då en allmän väg, väg 554 sträcker sig genom industriområdet. För att
åstadkomma effektivare trafikflöden för verksamheten har Södra framfört anspråk på
förändrade in‐ och utfarter samt att berörd sträcka av väg 554 omregleras för
verksamhetens behov. Enligt genomförd åtgärdsvalsstudie, ÅVS, anges byggnation av en
ny allmän väg väster om planerat verksamhetsområde som rekommenderad lösning för
genomförande. Byggnation av en ny allmän väg kräver vägplan enligt Väglagen. För att
starta processen krävs beslut från Södra Cell Mörrums styrelse då de svarar för
finansiering av såväl vägplan som utbyggnad. Trafikverket vill framföra vikten av att
kontakt med Trafikverket tas god tid innan start av denna process. Avtal om hur processen
ska gå till tecknades 2016 mellan Trafikverket och Södra cell. Då processen med vägplan
inte är påbörjad måste detaljplanen prövas och bedömas utifrån nuvarande utformning
med en allmän väg genom planerat industriområde, där framkomligheten eller
trafiksäkerheten inte får påverkas negativt av planerad utveckling.
Kommentar: Noteras.
Trafikalstring
Detaljplanen anger att det inte är möjligt att redovisa trafikalstring och flödesfördelning
då typ av verksamhet inte är känd. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det
statliga vägnätet och dess anslutningar. Trafikmängd och flöden påverkar bland annat val
av korsningstyp, behov av extra körfält etc. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess
anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller
exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till
antagande, ett finansierings‐ och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och
Trafikverket.
Kommentar: Utifrån nu tillgänglig information bedöms åtgärder på det
statliga vägnätet och dess anslutningar inte nödvändiga. Skulle sådana
åtgärder bli nödvändiga till följd av ny information under planens
genomförande har ett avtal kring hur detta skall hanteras upprättats mellan
Trafikverket och Södra Cell.
Anslutningar
Plankartan har sedan samrådet kompletterats med utfartsförbud för den västra delen av
väg 554. Trafikverket ställer sig frågande till varför markeringen fortsätter utanför
planområdesgränsen i den norra delen.
Kommentar: Utfartsförbudet följer planområdesgränsen som i den
nordvästra delen av plankartan sammanfaller med väg 554 (vit yta). Då
området väster om vägen här inte är inkluderat i detaljplanen och trafikverket
ställer sig frågande till utfartsförbudets placering i det här området, tas
utfartsförbudet bort ur plankartan.
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Den östra delen av 554 saknar fortfarande utfartsförbud. Trafikverket godkänner inte att
nya anslutningar anläggs till väg 554 och kräver därför att plankartan förses med
utfartsförbud utmed väg 554, med undantag för befintliga anslutningar som ska finnas.
Kommentar: Plankartan förses med utfartsförbud på den östra delen av väg
554 men undantag för befintliga utfarter.
Övrigt
Det är önskvärt att högsta tillåtna höjd förtydligas i samtliga egenskapsgränser i
plankartan.
Kommentar: Då egenskapsytorna är många, bland annat på grund av alla uoch lområden, skulle plankartan bli svårläst om samtliga genskapsytor försågs
med högsta höjd. Därför används en generell bestämmelse för kvartersmak
betecknad med J, Industri.

10. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende.
E.ON står fast vid sina synpunkter som tidigare framförts. E.ON önskar dock framföra
följande tillägg/förtydligande.
E.ON vill förtydliga att E.ON har planer på att rasera 10 kV luftledningen och istället
förlägga den i mark. För ytterligare information om kablingen eller övriga frågor gällande
lokalnätet kontaktas Bo Carlsson, E.ON Energidistribution AB, telefon 070-630 27 73.
Innan markarbete inom planområdet sker så måste kabelvisning i fält beställas via vår
kundsupport 0771-22 24 24. Se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
innan grävning för plintar eller dylikt påbörjas.
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste
iakttas. Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, kontakt
tas med Stefan Lundin, ONE Nordic AB, tfn 070-673 48 00, för utväxling av
Elsäkerhetsföreskrifter (ESA) rörande regionnät. Gällande lokalnät ska ledningsbevakning
beställas via E.ONs kundsupport, tfn 020-22 24 24.
E.ON förutsätter i så fall att samtliga ombyggnadskostnader inklusive kostnader för
koncessionshantering/ansökan tas av den som så begär.
Vad det gäller dispensansökan är en komplettering till ansökan efterfrågad och den
kommer att skickas in i dagarna. Planen får ej antas innan dispensansökan är beviljad. (Vet
dock ej i dagsläget när besked kan meddelas.) Ursäkta sent yttrande.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras på med informationen: ”Innan
markarbete påbörjas inom planområdet måste kabelvisning i fält göras” på
sid. 33.
E.ON Energidistribution AB (E.ON) ansökte 2018-12-05 om dispens från
lagstiftningens krav på luftledningars minsta höjd över marken inom område
med detaljplan. Elsäkerhetsverket beviljade 2019-02-05 ansökan om dispens
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gällande två luftledningar inom område med detaljplan vid
pappersmassabruket Södra Cell Mörrum.
11. Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2016-01-08 svarat på berörd remiss. Utöver
tidigare lämnat remissvar har svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag.
Kommentar: Noteras. (Svenska kraftnät hade inget att erinra mot upprättat
förslag i sitt samrådsyttrande daterat 2016-01-08).
12. Svenska Stadsnät AB
Svenska Stadsnät har en ledning genom det angivna området se bifogad fil.
Kommentar: Noteras. Plankartan är försedd med u-område i enlighet med
tidigare erhållen DWG-fil.
13. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra om i rubricerat ärende.
Kommentar: Noteras.
14. Swedavia AB Ronneby Airport
När det gäller ansökningar, remisser och frågor rörande hinderfrågor hänvisar Swedavia,
Ronneby Airport till Försvarsmakten enligt nedan.
Infrastrukturremisser skall skickas till:
exp-hkv@mil.se
alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm.
För allmänna frågor rörande Försvarsmakten och vindkraftverk med mera:
infraremisser-hkv@mil.se
Kommentar: Samrådshandlingarna har skickats för yttrande till
Försvarsmakten som inte har något att erinra, se Försvarsmaktens yttrande
ovan.
15. Mörrums Hembygds- och fornminnesförening
Mörrums Hembygds- och fornminnesförening har fått möjlighet att lämna synpunkter på
detta planförslag. Vid ett möte i dag med styrelsens beredningsutskott har vi tittat på och
diskuterat förslaget och kommit fram till att vi inte har några synpunkter att framföra.
Kommentar: Noteras
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Yttranden från enskilda
16. Veronica och Tommy Plymoth, Vekerum 4:13
Synpunkter på detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. Södra Cell Mörrum:
Angående Klavavägen (väg 564) och Trafikverkets kommentarer på trafiken på den.
I tidigare kommentar till er angående trafiken på denna vill jag tydliggöra att
synpunkterna inte gäller den trafik som förekommer/förekommit tidigare eftersom Södra
skött den så väl man kan begära. Trafikverket bedömer mer trafik olämplig som
anslutning till industriområdet, vilket jag anser bör ställas som krav i detaljplanen.
Kommentar: Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet att passera
med fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att det behöver
finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna
anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till
verksamhetsområdet. I övrigt råder utfartsförbud längs med hela Klavavägen,
med undantag för angöring till pumpstation.
Ni nämner att: ”Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell
Mörrum i riktning norrut. Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst
består av skogs- eller ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till
sin karaktär och avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter.
Detaljplanen syftar även till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och
industriintressen och tar hänsyn till områden med höga naturvärden.”
Som boende anser jag mig ingå i dessa naturvärden och anser att en alltför generell
detaljplan skulle kunna ge betydande olägenhet för oss närboende.
Detaljplanen talar om Södras expansion norrut samtidigt som det både i information från
dem och i flera yttranden i samrådsredogörelsen talas om ny industriverksamhet inom
området. Har Södra gett någon prognos vad detta innebär, de måste ha en vision med det
de uttrycker annars skulle de aldrig börjat på ett sådant arbete som en ändring av
detaljplanen? Växthus har nämnts men i något svävande ordalag. Då Södra sagt att man
gärna vill ha avsättning för el/värme/energi kan man förstå att det är sådan
energikrävande verksamhet som det kan bli tal om. En hel del av sådan industri har av sin
natur stor påverkan på sin omgivning, eller hur?
Ni skriver att ”Då föreslagen detaljplan kan komma att innebära en betydande
naturpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i ärendet.” Det sägs väldigt
lite om påverkan av sån verksamhet på oss närboende. Vill absolut att detta finns reglerat
mer än i svepande ordalag.
Kommentar: En utveckling av Södra Cell Mörrum är helt förenlig med
Karlshamns översiktsplan, Karlshamn 2030, i vilken den huvudsakliga
utvecklingsinriktningen för området är ”verksamheter”. En övergripande
målsättning och utbyggnadsstrategi i Karlshamns kommun är att
verksamheter, industri, hamn etc. i huvudsak ska lokaliseras väster om
Karlshamn.
I den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats studeras detaljplanens
konsekvenser avseende trafik, ljudmiljö och buller, hälsa och säkerhet,
landskapsbild mm. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av detaljplanen.
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17. Per Abrahamsson, Vekerum 10:28 och 11:1 samt Elleholm 34:1.
Bengt Olof Dike, Vekerum 3:4 och 4:3 (delägare i Vekerums stora dikningsföretag, S 5).
Patrik Mattsson, Vekerum 30:1 (delägare i Vekerums stora dikningsföretag, S 5).
Vigo Mattsson, Vekerum 30:1 (ordförande i Vekerums stora dikningsföretag. S 5).
Sven Rosenberg, Vekerum 3:6, 5:2 och 13:1.
Synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m fl
(Södra Cell Mörrum):
Efter samrådsmötet i Bruksgården för två år sedan och där ett stort antal frågor ställdes
och delvis besvarades, har alltså trettio yttranden inkommit, som alla vittnar om ett starkt
intresse från sakägare och kringboende att värna miljön i det aktuella området. Den blir
naturligtvis inte opåverkad genom en detaljplan, som kraftigt utökar industriområdet och
ger SCM i princip fria händer till utbyggnad av såväl den egna verksamheten som
upplåtelse av mark till annan industriverksamhet.
En sådan utveckling har naturligtvis en direkt påverkan på omgivningen, som har berörts i
flera av de inkomna synpunkterna efter samrådsmötet. Utöver miljöaspekterna i form av
ökade bullernivåer och trafikintensitet på aktuella vägar, starkare nattlig illuminering
(som redan i dag är ett bekymmer) samt förmodade byggnader av skiftande höjd, kommer
värdeminskningen av närliggande fastigheter att bli ett ofrånkomligt faktum. Den har för
övrigt redan blivit resultatet av att fabriksområdet under de senaste åren utökats norrut
med cirka en kilometer. Nu växer industriområdet ytterligare kraftigt i samma riktning
och drar då ned fastighetspriserna ännu mer. Det är förstås en allvarlig ekonomisk skada
för de berörda.
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har riskerna med den starkt utökade detaljplanen
underskattats i ett par avseenden, som vi närmare skall gå in på nedan. Samtidigt berör vi i
ett avsnitt den samfällda vägen, S 1, och Klavavägen (också för övrigt – fast mer obekant –
samfälld och med samma beteckning S 1). Vidare påtalas de uppenbara riskerna för
vattenavrinningen norrifrån genom det samfällda dikesföretagets såväl öppna som
kulverterade dike.
Vi ger också våra synpunkter på den redan befintliga och kanske utbyggnadsplanerade
järnvägsövergången över just den samfällda vägen ovan. Slutligen påtalas den starka
illumineringen över industriområdet.
Underskattade risker
I MKB-handlingen har översvämningsriskerna definitivt underskattats – och norr om den
utökade detaljplanegränsen faktiskt helt negligerats. Det gäller också det samfällda dikets
nordvästra sida.
Underskattningen exemplifieras av att minst två mycket allvarliga översvämningar – och
en mindre – har ägt rum på en av undertecknarnas (BO Dike, Vekerum 3:4 och 4:3) odlade
åkrar flera hundra meter långt norr om det planerade industriområdet och då lagt åkrarna
till stora delar under vatten, trots att diket är kulverterat. Detta har skett en gång på 1980talet och en gång 2007. Även intilliggande fastigheter har drabbats.
En tredje, mycket kraftig översvämning, är tidsmässigt högaktuell, då den var ett faktum
den 2 januari i år. Vattnet längs hela kusten i Blekinge steg under några timmar med upp
till halvannan meter och lade stora delar av åkerområdet öster om Sjögropen (mitt emot
norra delen av vedgårdsområdet) och nordligare delar av diket under vatten.
Vattennivån var så hög att även Klavavägen i dess sydliga del (ungefär i mitten av
Byggesviken) blev översvämmad. Vi bifogar några foton, som är tagna den 3 januari av
Tommy Plymouth, Vekerum 4:13, och vilka visar isbildningen som blev resultatet, då
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temperaturen sjönk några grader under fryspunkten efter detta nya exempel på hur
Östersjöns nivåstegring hotar delar av det planerade detaljplaneområdet.
Vid tidigare tillfällen skedde översvämningarna vid den i MKB icke berörda
kombinationseffekten kraftiga regn och stark nordostlig vind, vilket regelmässigt
förorsakar extrem högvattennivå i Östersjön.
Berörd SCM-personal kan säkert också bekräfta översvämningens konsekvenser i
deponiområdet, öster om Klavavägen, vilket område för övrigt enligt Karlshamns
kommuns översiktsplan för 2030 kommer att vara så gott som helt översvämmat vid eller
innan sekelskiftet 2100 på grund av den stigande havsvattennivån.
SCM-personal fick vid deponin under sommaren 2007 initiera omfattande pumpningar
och saneringsåtgärder i samband med regnvädret och översvämningen. Riskerna var
uppenbarligen inte förutsedda, liksom ovan nämnda konsekvenser för aktuellt
markområde heller icke synes ha beaktats vid utarbetandet av detaljplaneförslaget.
Även det nordvästra dikets vid olika tillfällen höga vattennivå har tydligt märkts i
kringliggande mark, sedan många år skogsplanterad, eftersom traditionell växtodling
försvårades genom vattenförsurningen. tillhörig en av denna skrivelses undertecknare,
Per Abrahamsson, Vekerum 10:28 och 11:1 samt Elleholm 34:1.
Kommentar: Frågeställningarna är relevanta men berörs inte av
detaljplanens genomförande då beskrivna områden ligger utanför
planområdet.
Skred- och sättningsrisker
Respektive dike rinner ut i den sk Sjögropen, strax innan densamma i sin tur mynnar i
Byggesviken. Att nära denna vik göra stora utfyllningar – förmodligen på såväl västra som
östra sidan – för att till fullo kunna utnyttja marken för avsett ändamål, måste betraktas
som riskfyllt med tanke på de skred- och sättningskonsekvenser som utfyllnaden kan få.
Därmed förvärras också översvämningsriskerna i norr och nordväst. Det låglänta området
vid nämnda utrinning i havsviken tål svårligen en ökad belastning, särskilt inte om
densamma görs på båda sidor om utloppet.
En av oss (Sven Rosenberg, Vekerum 3:6, 5:2 och 13:1) har i sitt yttrande efter samrådet
betonat, att planförslagets del mellan Klavavägen och diket helt bör utgå. Han pekar också
på andra omständigheter, som styrker denna ståndpunkt. Vi andra delar också hans
uppfattning – inte minst mot bakgrund av den dokumenterade och alltmer frekventa
översvämningsrisken.
Kommentar: Detaljplanen har i granskningsskedet anpassats för att ta
hänsyn till de naturvärden som finns inom området. Därmed har fyra ytor
planlagts som Natur vilket kommer att göra att dagvatten fördröjs och risken
för översvämning, minskar. Diket, och området närmast öster om diket i den
sydöstra delen av planområdet, planläggs nu som Natur för att våtmarken ska
bevaras. I detta område får ingen utfyllnad eller byggnation ske.
Större dagvattenflöden
Den tilltänkta hårdgörningen av planområdet – eller åtminstone stora delar av det – ökar
ytterligare översvämningsriskerna, då dagvattnet inte längre kan infiltreras i marken på
ett naturligt sätt. Större flöden blir ett faktum nedströms, som bidrar till att förvärra
vattensituationen vid Sjögropen innan utloppet i havet.
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Det finns därför all anledning till att göra en översyn och revidering av planförslaget vad
gäller här påtalade riskmoment. Vi hävdar således, att MKB-författarna har underskattat
dessa, kanske mot bakgrund av ovetskap om de årligen och allt oftare återkommande
översvämningarna och vilka alltså kan inträffa även vid andra årstider än under hösten.
Kommentar: I det till planen hörande dokumentet PM Klimatanpassning
beskrivs och diskuteras översvämningsriskerna och de klimatindikatorer som
är relevanta att beakta i detta planärende i form av stigande havsnivåer,
påverkan på grundvattennivå, intensivare nederbörd samt högre flöden i
vattendrag. Även kombinationseffekter av flera indikatorer beaktas. Se även
Länsstyrelsens yttrande under rubriken Klimatanpassning, punkt 1 ovan.
Diket, och området närmast öster om diket i den sydöstra delen av
planområdet, planläggs nu som Natur för att våtmarken ska bevaras. I detta
område får ingen utfyllnad eller byggnation ske.
Troligtvis kommer området att exploateras succesivt. I takt med att ytor
hårdgörs kommer åtgärder avseende hantering av dagvatten att anpassas.
Samfällda vägen och järnvägsövergången.
Den samfällda vägen mellan Byggesvägen, väg 554 och Klavavägen, väg 564, som utgör en
nordlig gränslinje till den föreslagna detaljplanens område, måste bevaras i nuvarande
eller upprustat skick, då den är en gammal förbindelseled med historisk och kulturell
betydelse, som förkortade avståndet mellan exempelvis västra Vekerum/Elleholm och
Klaven och en gång flitigt användes av byarnas lantbrukare och övriga befolkning.
Att vägen i dess östra del sedan ett antal år är upplöjd ändrar inte detta; den gamla
stenbron över det öppna diket (alltså S 5) finns kvar i ursprungligt skick. Vägen kan i
framtiden fylla en funktion som exempelvis en del i en cykelled längs Blekingekusten eller
användas på annat sätt.
Därför är det angeläget att här slå fast, att den befintliga järnvägsövergången
(industrispåret till fabriksanläggningen) i vägens västra del inte får byggas igen och
blockera överfarten.
Kommentar: Ovan nämnda väg ligger utanför planområdet och berörs inte
av planläggningen.
Illumineringen måste begränsas
Det ligger i utbyggnadsplanens sak att utomhusbelysningen kommer att ökas och
därigenom negativt påverka närliggande bebyggelse. Redan i dag är belysningen mycket
starkt påtaglig och även störande för de närmast kringboende. Vi förstår att det kan vara
svårt att begränsa belysningen på arbetsaktiva områden under dygnets mörka timmar,
bland annat av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl, men pekar på vikten av att den riktas nedåt
mot hårdgjorda ytor och inte uppåt eller utåt mot naturmark. Vidare är det väsentligt att
så långt det är möjligt begränsa antalet ljuspunkter, eftersom de bevisligen har negativa
effekter på dem, vilka ständigt tvingas ha belysningen i blickfånget.
Under det senaste året har ytterligare en stark nattlig ljuskälla blivit synlig på mycket
långt håll. Den finns i den senaste deponietapp, som tagits i bruk vid det stora och här
tidigare nämnda deponiområdet öster om Klavavägen.
Kommentar: När det gäller utomhusbelysning så har Länsstyrelsen i Blekinge
meddelat stöd för exploateringen under förutsättning att vissa
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försiktighetsmått vidtas. Bland annat så ska belysning riktas in mot
industriområdet.
Synpunkten angående en nytillkommen stark ljuskälla noteras. Frågan
hanteras dock inte i detaljplanen då den är lokaliserad utanför planområdet.
Trafiken på Klavavägen
Beträffande Klavavägen vill vi återigen betona det som även i andra yttranden har starkt
påpekats: att särskilt tung trafik till och från industriområdet undanhålles denna väg. Den
utgör ett problem, som tydligt har kunnat märkas under de senaste årens utbyggnad samt
i anslutning till byggandet av den nya avloppsledningen mellan Mörrum och Munkahus
som snart skall tas i bruk. Men det problemet har varit övergående.
Också vid kommande ianspråktagande av, och bebyggelse på, det nya planområdets östra
del, måste trafiken till och från detta område dirigeras till Byggesvägen i västlig riktning.
Kommentar: Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet att passera
med fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att det behöver
finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna
anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till
verksamhetsområdet. I övrigt råder utfartsförbud längs med hela Klavavägen,
med undantag för angöring till pumpstation.
Komplettering av ovanstående yttrande:
Beträffande vårt (Abrahamnsson, Dike, Mattsson, Mattsson och Rosenberg) yttrande
över förslag till detaljplan för Rävabygget görs här ytterligare en
komplettering/påminnelse om att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) i fjol identifierade 25 områden i landet med särskild översvämningsrisk.
Karlshamns kommun är ett av dessa områden. Se hemsidan MSB! Detta är säkert ingen
nyhet för Karlshamns samhällsbyggnadskontor, liksom det är känt, att länsstyrelsen
nogsamt följer det alltmer ökande hotet mot vår kommuns kustområden - ett hot som
talar för vår sak i yttrande.
Bifogat: Foton, se nästa sida.
Femton foton från översvämningarna vid den s k Sjögropen intill norra vedgården och områden söder och norr om den
samt vid Klavavägen. Det framgår lätt var de är tagna, eftersom industribyggnaden på flera syns som en bakre fond. Men
kort orientering följer för varje foto:
Bild 1. Översvämning, Klavavägen, dess yttre del.
Bild 2. Översvämning, Klavavägen, också yttre del.
Bild 3. Översvämmad åkermark vid Klavavägen.
Bild 4. Översvämmad åkermark vid Klavavägen.
Bild 5. Översvämmad åkermark vid Klavaväg
Bild 6. Översvämning, Klavavägen, strax söder om dess korsning med Gunnövägen.
Bild 7. Översvämning, Klavavägen.
Bild 8, Översvämmad mark intill Klavavägen.
Bild 9. Översvämmad mark intill Klavavägen.
Bild 10.Översvämmad åkermark mitt emot norra vedgården.
Bild 11.Översvämmad åkermark mitt emot norra vedgården.
Bild 12.Översvämning vid diket (Sjögropen) mitt emot Bruksgården (skymtar i bakgrunden).
Bild 13.Översvämmad åkermark, nordöst om tänkt detaljplanerat område.
Bild 14.Översvämmad åkermark intill diket (S 5) norr om planerat område.
Bild 15. Översvämmad åker norr om planerat område.
Jag ber samtidigt om en korrigering av angivet datum för Tommy Plymouths fotografering: bilderna är tagna den 4
januari och inte den 3, som angavs i vårt yttrande. Det felaktiga datumet beklagas.
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Kommentar: Se kommentar under rubriken ”Större dagvattenflöden” ovan.
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Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter granskning
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna
ändrats enligt nedan.
Plankartan:
 Plankartan förses med utfartsförbud på den östra delen av väg 554 men undantag
för befintliga utfarter.
 Ett förtydligande av n1 –markeringarna görs i plankartan.
 Genomförandetiden ändras till 5 år.
Planbeskrivningen:
 Planbeskrivningen kompletteras på s. 33 med informationen ” Innan markarbete
påbörjas inom planområdet måste kabelvisning i fält göras”.
 Samfälligheten Vekerum s:11 förs in i planbeskrivningen på s. 6 och s. 39.
 Genomförandetiden ändras till 5 år.

Ej tillgodosedda synpunkter

Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som
stadsbyggnadsavdelningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen:
Veronica och Tommy Plymoth framför följande:
 Trafikverket bedömer mer trafik olämplig som anslutning till industriområdet,
vilket bör ställas som krav i detaljplanen.
 Det ska finnas reglerat hur verksamheten påverka dem som närboende.
Per Abrahamsson, Bengt Olof Dike, Patrik Mattsson, Vigo Mattsson och Sven Rosenberg
anser att:
 Översvämningsriskerna I MKB-handlingen har underskattats.
 Tung trafik till och från industriområdet ska undanhållas Klavavägen.

Besvärsrätt

Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa
tillgodosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5
kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget:







Veronica och Tommy Plymoth
Per Abrahamsson
Bengt Olof Dike
Patrik Mattsson
Vigo Mattsson
Sven Rosenberg

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt.

Samlad bedömning

Föreslagna bedöms inte vara av sådan karaktär att de direkt berör allmänheten.
Ändringarna anses därmed inte vara av sådan betydelse att de föranleder en förnyad
granskning.
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Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges
sammanträde den 8 april 2019.
Karlshamn den 19 februari 2019

Lena Jarl Hellgren

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsarkitekt
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Dnr:2013/2953
Granskningshandling

Detaljplan för fastigheterna Rävabygget 4:1 m.fl.,
Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 21 december 2015 – 31
januari 2016. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Mörrum. Delar av samrådsmaterialet har även
funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 18 december
2015. En annons infördes i ortstidningarna lördagen den 19 december 2015. Kopia på
kungörelse samt samrådshandlingar sändes fredagen den 18 december 2015 till
Länsstyrelsen i Blekinge län, till kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 1
december 2015 samt till övriga berörda enligt upprättad sändlista.
För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte den 18
januari 2016 i Södra Cell Mörrums kursgård, Bruksgården, utmed Byggesvägen i Mörrum.
Inbjudan till detta fanns i kungörelsen som skickades ut, fanns tillgänglig på kommunens
hemsida samt infördes i ortstidningarna enligt ovan.
Samråd om behovet av MKB
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning
och innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av
en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar
ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de
länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet,
ges tillfälle att yttra sig. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning skedde i maj 2014.
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Inkomna yttranden under samrådstiden
I samband med samrådet inkom totalt 30 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
(Preliminärt yttrande 2016-02-01)
2. Lantmäteriet
3. Kommunstyrelsen
4. Omsorgsnämnden
5. Socialnämnden
6. Tekniska nämnden
7. Miljöförbundet Blekinge Väst
8. Räddningstjänsten Västra Blekinge
9. Västblekinge Miljö AB (VMAB)
10. Polismyndigheten
11. Skogsstyrelsen
12. Trafikverket
13. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB, komplettering
14. Svenska Kraftnät
15. TeliaSonera Skanova Access
16. Blekinge Museum
17. Naturskyddsföreningen
18. Försvarsmakten
19. Blekinge Ornitologiska förening
20. Swedavia AB Ronneby Airport
21. Luftfartsverket

2016-03-01
2015-12-22
2016-02-05
2016-02-01
2016-02-02
2016-02-03
2016-01-29
2016-01-22
2016-01-08
2016-01-26
2016-01-19
2016-01-22
2016-02-01
2016-09-13
2016-01-08
2016-01-28
2016-02-02
2016-01-31
2016-01-13
2016-02-02
2016-01-26
2016-02-05

Enskilda
22. Gunh och Ingmar Karlsson, Vekerum 30:2
23. Stephan och Anneli Bengtsson, Vekerum 4:37
24. Per Abrahamsson, Vekerum 10:28 och 11:1, Elleholm 34:1
25. Gun Åhman Mattson och Ingemar Mattson Hästaryd 3:76
26. Sven Rosenberg, Vekerum 3:6, 5:2 och 13:1
27. Veronica och Tommy Plymoth, Vekerum 4:13
28. Tage Lindh, Vekerum 6:25 samt ett antal boende i berört område
29. Ing-Britt och Ernfrid Svensson, Vekerum 8:22
30. Bengt Olof Dike, Vekerum 3:4 och 4:3

2016-01-19
2016-01-24
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-28
2016-01-28
2016-01-29
2016-01-29
2016-01-30
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Yttranden från myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Handlingar daterade 2015-12-21 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning:
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planförslaget inte löper risk att överprövas. Dock behöver flera
frågor utredas vidare och lösas inom planprocessen, se nedan.
Riksintresse
Planförslaget bedöms inte påverka riksintressen.
Strandskydd
Diken och vikar inom och intill planområdet omfattas av strandskydd. För upphävande
eller dispens från strandskyddet behöver kommunen redovisa särskilda skäl enligt
miljöbalkens 7 kapitel 18 §.
Kommentarer: Under rubriken ”Strandskydd” på sidan 10 i
planbeskrivningen i samrådshandlingen framgår att strandskyddet avses
upphävas inom kvartersmark. Skälen för att upphäva strandskyddet inom
kvartersmark är att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området (MB 7 kap 18c § punkt
4) samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse (MB 7 kap 18c § punkt 6). Inom områden betecknade med
Natur behålls strandskydd i de fall då platsen berörs av detta.
Råd enligt 2 kap. PBL:
Naturmiljö
Planen bör ange att vissa områden ska bevaras som ”Natur”, eller att de bevaras på annat
sätt i detaljplanen. Det gäller främst de områden som har dokumenterats med höga
naturvärden, d.v.s. område 1 och 2 i Miljöförbundets rapport (ekdungen i nordväst
inklusive den intilliggande våtmarken/märgelgraven och områdena med naturminnen).
Kommentarer:
Planområdets avgränsning ändras så att ekdungen i nordväst (område 1 i
Miljöförbundets rapport) inte inkluderas i planen. För att de höga
naturvärden som finns här ska erhålla skydd ska ett naturvårdsavtal skrivas
mellan Södra Cell och Skogsstyrelsen.
Området med naturminnen vid Bruksgården planläggs som R, Kultur och
fritid, och de skyddsvärda träden förses med n1 i plankartan. Detta innebär att;
”Trädet ska bevaras. Vid exploatering ska erforderliga åtgärder vidtas för att
förhindra att trädet och dess rotsystem skadas. Trädfällning kräver marklov”.
För hela planområdet har ett förslag till hantering av naturvärden, daterad
2017-08-28, tagits fram. Här presenteras områden som föreslås som frivilliga
avsättningar och generell hänsyn. Plankartan har anpassats efter förslaget
och områden som föreslås som frivilliga avsättningar har fått användningen
Natur i plankartan. De stenmurar som föreslås sparas skyddas i plankartan
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och förses med beteckningen ”n2, stenmur ska bevaras”. Befintliga diken ska
bevaras, vilket också är markerat på plankartan.
Det kan förtjäna påpekas att upphävande av ett naturminne endast kan göras om det finns
”synnerliga skäl” (7 kap. 7 § första stycket MB).
Kommentarer: Informationen om naturminnena förtydligas under rubriken
”Natur och vegetation” i planbeskrivningen.
De områden som i Miljöförbundets rapport angetts som objekt med naturvärden eller
vissa naturvärden (områdena 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9 och 10) bör inventeras noggrant
avseende eventuell förekomst av växt- och djurarter som omfattas av fridlysning enligt
artskyddsförordningen eller som är hotade. Särskild uppmärksamhet bör ägnas arter som
omfattas av fridlysning enligt 4 § artskyddsförordningen, vilket innebär djurarter vars
livsmiljö skall bevaras (exempelvis fladdermöss, rödlistade fågelarter, sandödla,
hasselsnok, större vattensalamander, långbensgroda, åkergroda och läderbagge).
Kommentarer:
En fördjupad artinventering daterad 2016-10-10, har genomförts. Därefter
har ett förslag för hantering av naturvärden tagits fram i syfte att
åstadkomma en så bra avvägning mellan naturvård och industriintressen som
möjligt. Förslaget, daterat 2017-08-28, föreslår områden för frivilliga
naturvårdsavsättningar, generell hänsyn (detaljhänsyn) samt enstaka objekt
som helt eller delvis behöver tas bort. För biotopskyddade objekt som behöver
tas bort, helt eller delvis, har dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB
sökts hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2018-05-08 att ge Södra
Skogsägamas ekonomiska förening, Södra Cell Mörrum dispens för att ta bort
sju stenmurar och fyra åkerholmar enligt ansökan. Detaljplanen har anpassats
efter förslaget och områden aktuella för frivilliga avsättningar planläggs som
Natur. Plankartan kompletteras med en illustration av åtgärderna ovan.
Utfyllnad av våtmarken (område 5) innebär vattenverksamhet som kräver anmälan eller
tillstånd enligt 11 kap MB.
Kommentarer:
Planbeskrivningen kompletteras med informationen enligt ovan.
Våtmarken kommer i granskningshandlingarna att planläggas som Natur.
Kulvertering eller ändring av diken som omfattas av dikningsföretag, kan kräva
tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen.
Kommentarer: Under rubriken ”Dikningsföretag-samfälld mark” på sidan 39
i planbeskrivningen i samrådshandlingen framgår: ”För dikena genom
området gäller fastställda dikningsföretag. För att ändra eller flytta dikena
kan omprövning av dikningsföretaget krävas”.
Dispens enligt 7 kap 11 § MB ska sökas hos länsstyrelsen för åtgärder som kan skada (eller
utplåna) områden som omfattas av generellt biotopskydd (ett stort antal objekt har
markerats i underlaget). För länsstyrelsens bedömning i en sådan dispensprövning kan en
MKB komma att krävas. Lämpligt är därför att redan nu i detaljplaneprocessen ta fram en
inventering som beskriver förekomst av växt- och djurarter i och i anslutning till berörda
biotopskyddsobjekt.
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Kommentarer: Avsnittet ”Natur och vegetation” kompletteras med mer
information dispens om de områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt ovan. För biotopskyddade objekt som behöver tas bort,
helt eller delvis, har dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB sökts och
erhållits. De biotopskyddade objekt som i förslaget till hantering av
naturvärden har bedömts ska bevaras såsom stenmurar, diken etc. har erhållit
skyddsbestämmelse i plankartan.
Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i
stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.
Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer med säkerhetsnivåer för byggande i låglänta
områden (Lst dnr 424-3167-14). Med år 2100 som planeringshorisont gäller den
generella säkerhetsnivån 3,0 m (RH2000) för industrimark med miljöfarlig verksamhet.
För icke miljöfarlig verksamhet gäller den generella säkerhetsnivån 2,5 m (RH2000). På
varje enskild plats måste dessutom de lokala förutsättningarna granskas för att avgöra om
utökad säkerhetsmarginal kan uteslutas. För aktuell plan behöver särskilt följande risker
analyseras:




kombinationseffekter som ger förstärkt översvämningsproblematik; i detta fall
högvattenföring i bäcken samtidigt som det råder högt vattenstånd i havet.
vågöversköljning vid kust
risk för grundvattenhöjning. I strandnära områden som detta beräknas
grundvattennivån stiga med upp till en meter till år 2100.

Planförslaget behöver redovisa åtgärder som behöver genomföras för att hindra att
miljöskada riskerar inträffar med hänsyn till säkerhetsnivåer enligt riktlinjerna för
byggande i låglänta områden, t.ex. invallning av lågt liggande områden.
Avvikelser från de generella säkerhetsnivåerna kan vara motiverade i enskilda fall, se
Länsstyrelsens riktlinjer.
Kommentarer: PM avseende dagvatten och klimatanpassning har tagits fram
inför granskningsskedet. Planförslaget har uppdaterats i enlighet med dessa.
Dagvatten
Enligt planförslaget ska ett stort markområde hårdgöras. Det förväntas medföra en stor
ökning av sådant dagvatten som behöver omhändertas, med ökad föroreningsbelastning
på recipienten. Enligt handlingarna ska en dagvattenutredning utföras först i samband
med anmälan/ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Eftersom planen syftar till
industriändamål med miljöfarlig verksamhet, anser länsstyrelsen att en sådan utredning
bör göras i ett tidigt skede. Enligt SMHI beräknas nederbördsmängden vid korta intensiva
regn öka med upp emot 50% fram till år 2100, För nederbördsmängder som inte kan
omhändertas av dagvattensystemet behöver tillfälliga magasineringsytor och
avrinningsvägar planeras. Utredningen bör visa om befintlig reningsanläggning har
tillräcklig kapacitet, både volymmässigt och reningsmässigt och innehålla strategier för
vad man gör om så inte är fallet. Enligt planförslaget beräknas utbyggnaden medföra ”en
viss ökning av föroreningsbelastningen på recipient”. Planen behöver ange en
uppskattning av vad det innebär och vilka åtgärder man planerar för att minimera
miljöpåverkan och för att underlätta att miljökvalitetsnormen uppnås.
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Kommentarer: I till planhandlingarna tillhörande PM Dagvatten, daterat
2018-10-31, redogörs för översiktliga dagvattenberäkningar. Utredningen
utgör underlag för att bedöma om befintlig reningsanläggning har tillräcklig
kapacitet samt utgör underlag för strategier för vad man gör om så inte är
fallet. En mer detaljerad dagvattenutredning kommer att utföras i samband
med anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid
förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny
industriverksamhet inom planområdet.
De områden som planläggs som NATUR bidrar till ett lokalt omhändertagande
av dagvatten.
Trafikfrågor
Byggnation av ny allmän väg kräver vägplan enligt Väglagen. Då processen med vägplan
inte är påbörjad måste detaljplanen prövas och bedömas utifrån nuvarande utformning
med en allmän väg genom planerat industriområde, där framkomligheten eller
trafiksäkerheten inte får påverkas negativt av planerad utveckling.
Detaljplaneprocessen utgör en lämplighetsprövning där det av handlingarna ska framgå
att detaljplanens inriktning är genomförbar och lämplig utifrån flera relevanta aspekter.
En utökning av industrin väster om väg 554 innebär sannolikt ökade trafikflöden
Genomförande av detaljplanen, förutsatt att den allmänna vägen ligger kvar i nuvarande
sträckning, innebär att befintliga anslutningar och korsningar kan komma att behöva
byggas om samtidigt som nya anslutningar behöver byggas för att trafikförsörja planerade
industriområden på ömse sidor om väg 554.
För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till hur det allmänna vägsystemet påverkas av
planförslaget måste kommunen inom ramen för detaljplanen redovisa bedömd
trafikalstring och flödesfördelning utifrån ett maximalt utnyttjande enligt planförslaget
och inte bara utifrån nuvarande verksamhet. Av redovisningen behöver framgå hur
planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan komma att
krävas, framförallt i anslutningspunkter till industrin. I planbeskrivningen bör utvecklas
hur anslutningarna avses utformas utifrån nuvarande och framtida behov. Ombyggnad av
anslutning eller byggnation av nya anslutningar kan komma att kräva vägplan enligt
Väglagen. Det gäller om markområden utanför nuvarande vägområde behöver tas i
anspråk för anslutningen, vilket kan bli fallet om det finns behov av att bredda vägen med
särskilda svängfält.
Kommentarer: I och med att det i dagsläget inte är klarlagt hur marken
väster om Byggesvägen kommer att nyttjas är det svårt att redovisa bedömd
trafikalstring och flödesfördelning utifrån ett maximalt utnyttjande enligt
planförslaget. Den utveckling som är känd och som detaljplanen redovisar är
de bedömda flöden till SCM:s verksamhet år 2020, vilket framgår av
planbeskrivningen.
Enligt väglagen krävs alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten
(Trafikverket) för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg.
Tillstånd krävs även om en anslutning ska ändras, till exempel bredda eller
flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948).
Väghållningsmyndigheten prövar om den tilltänkta åtgärden är lämplig med
hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. I
samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om

Samrådsredogörelse • Det aljplan för Rävabygget 4:1 m.fl, Mörrum -Elleholm,
Karlshamns kommun
6

448

Granskningshandling • Normalt förfarande

väganslutningens läge och utförande i övrigt. Eftersom det i dagsläget inte är
beslutat hur marken väster om Byggesvägen kommer att nyttjas hänvisas
eventuella anslutningar till tillståndet där placeringar och utformningar
prövas. Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
Byggnadsfritt avstånd från vägområdesgränsen är 12 meter för både väg 554 och 564 och
inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt
på trafiksäkerheten eller vägens ändamålsenliga drift och underhåll placeras. Eftergivliga
anordningar så som staket kan tillåtas. I planförslaget säkerställs denna zon med
prickmark utmed väg 554, men inte för väg 564, vilket behöver justeras.
Kommentarer: Plankartan kompletteras med planbestämmelse om
byggnadsfritt avstånd från vägområdesgränsen (12 meter) även för väg 564
(Klavavägen).
Då väg 554 i nuläget är en statlig väg med Trafikverket som väghållare har
huvudmannaskap enligt detaljplanen inte så stor betydelse. Skulle vägrätten för väg 554
dras in genom en vägplaneprocess faller vägen tillbaka till fastighetsägaren och
kommunen blir i detta fall huvudman och ansvarar för att vägen löses in genom
fastighetsbildning. I det här fallet anser Trafikverket att detaljplanen i stället kan ange
enskilt huvudmannaskap för väg 554, då Södra Cell Mörrum är fastighetsägare och
sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt.
Kommentarer: Huvudmannaskapet ändras från kommunalt
huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap för allmän plats på plankartan.
Under avsnittet ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” i
planbeskrivningen kompletteras texten med skälet till enskilt
huvudmannaskap
Då föreslagen detaljplan bedöms föranleda behov av åtgärder i vägsystemet anser
Länsstyrelsen att frågan om ny allmän väg och/eller andra åtgärder i vägsystemet
tydligare behöver redovisas i planhandlingarna och lösas parallellt med ett genomförande
av detaljplanen. För att Trafikverket ska kunna godkänna detaljplanen där byggrätt för
industrietablering medges såväl öster som väster om den allmänna vägen, väg 554, krävs
att Södra Cell Mörrum ingår avtal med Trafikverket, i vilket ansvar och finansiering för
erforderliga åtgärder i vägsystemet regleras. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen
lyfts för antagande hos kommunen.
Kommentarer: Se kommentarer ovan angående oklarheten gällande behovet
av åtgärder i vägsystemet, att det i dagsläget inte är klarlagt hur marken
väster om Byggesvägen kommer att nyttjas. Ett avtal har tecknats mellan
Trafikverket och SCM.
2. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Organisatoriska frågor
Genomförandetiden ska anges på plankartan.
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Kommentarer: Genomförandetiden på 10 år införs på plankartan.
Informationen finns med i planbeskrivningen men har inför samrådet fallit
bort på plankartan.
Fastighetsrättsliga frågor
Plangränsen i väster följer inte befintlig fastighetsgräns, finns det någon särskild tanke
med detta? Vid en eventuell fastighetsbildning, där den här plangränsen kommer att
utgöra ny fastighetsgräns, underlättar det om den nya gränsen kan följa naturliga gränser
som tex stenmurar, kraftledningar och diken. En böjd form på gränsen är svår att markera
med gränsmarkeringar och tydliggöra i terrängen, det blir många brytpunkter.
Kommentarer: Anledningen till den böjda plangränsen i väster är att den
följer förslaget till ny allmän väg som är tänkt utanför planområdet.
Om möjligheten ska finnas att stycka av och bilda ny fastighet av kursgård och
kontorsbyggnader måste ändamålet med kvartersmarken innehålla mer än bara industri.
Kursgård m.m. kan inte anses överensstämma med ändamålet industri om de skulle bilda
en egen fastighet.
Kommentarer: Kursgården planläggs med ändamålet R, Kultur, vilket
bekräftar befintlig verksamhet.
Tidsbegränsningen i bestämmelsen 1 (luftledningar) skulle kunna innebära förlängda
handläggningstider vid eventuell fastighetsbildning. Lantmäteriet kan behöva undersöka
om det finns några luftledningar kvar inom ett visst område innan en fastighets lämplighet
kan prövas och fastighetsbildning genomföras.
Kommentarer: Noteras. Fastighetsägaren informeras om detta.
3. Kommunstyrelsen
Inget att erinra.
Detaljplaneförslaget innebär planläggning av SCM:s egen mark. Ingen kommunägd mark
berörs och kommunen som fastighetsägare är inte heller på annat sätt berörd av
planförslaget.
Detaljplaneförslaget tar även hänsyn till de planer som finns på VA-ledningar, både för
överföring av avloppsvatten och för dricksvattenförsörjning.
Kommentarer: Noteras.
4. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden avstår från att avge yttrande.
Kommentarer: Noteras.
5. Socialnämnden
Socialnämnden avstår från att avge yttrande.
Kommentar: Noteras.
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6. Tekniska nämnden
För att kunna öka produktionen till tillståndsgiven produktion behöver Södra Cell
expandera vilket aktuell detaljplan inte möjliggör. Därför krävs ny detaljplan. Södra Cell
avser expandera verksamheten norrut på mark som idag utgörs av äng och skog.
Kapaciteten behöver ökas för både renseri/vedgård och för hantering av biobränsle, vilket
i sin tur kräver flytt av mätstation för inkommande ved för att erhålla bättre logistik för
lastbilar och arbetsmaskiner. Logistikfrågan för lastbilar och arbetsmaskiner är viktig.
Detta skulle lösas genom byggnation av en ny västlig sträckning av Byggesvägen(lv 554)
med efterföljande privatisering av den befintliga delen. Detta kräver att en separat vägplan
upprättas. Södra diskuterar detta med Trafikverket som är väghållare.
Yttranden från de tekniska enheterna:
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra.
VA-enheten:
Förändring som avses
Södra Cell avser att expandera norrut och behöver mark för detta ändamål. I stället för
naturmark blir lagring och hantering av trämaterial. Ledningar i luft ska markförläggas
och dubbelspårig järnväg möjliggöras.
Påverkan på den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.
Handlingarna behandlar frågor kring ledningsrätt samt ev fastighetsreglering för
ledningar och pumpstation. Framtida överföringsledning av avloppsvatten från Mörrum
till Sternö och tillhörande pumpstation behandlas och föranleder därför inga behov av
ytterligare upplysning.
Kommentar: Noteras. Länsstyrelsen och Trafikverkets synpunkter på
samrådshandlingarna har föranlett att det tillkommer ett tolv meter brett
byggnadsfritt område (prickad mark) utmed Klavavägen. Detta innebär att Eområdet för pumpstationen justeras något åt väster.
7. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta
framföra följande: Miljöförbundet vill särskilt understryka att Miljöförbundet inte har
några generella eller principiella invändningar varken mot Södra Cells planer på utökad
verksamhet, eller att ett område nu planläggs för att möjliggöra för detta. Miljöförbundet
anser dock att det planförslag som nu gått ut på samråd har flera allvarliga brister på
miljösidan och Miljöförbundet förutsätter att dessa korrigeras inför
granskningsförfarandet.
Syftet med miljöbedömningar av planer och program är "att integrera miljöaspekter i
planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas" (se 11 §, 6 kap. MB).
Miljöförbundet vill även göra er uppmärksammade på vad som framgår i 16§ i samma
kapitel.
Det mest värdefulla naturområdet, som utpekats både av kommunens/Miljöförbundets
kommunekolog och av naturkonsultbolaget Enetjärn natur AB som mycket skyddsvärt,
borde skyddas i planen mot all exploatering, inklusive framtida vägdragning (område A
"Ekhage" / område 1). Att området endast utgör ca 2 % av planområdet (dungen är på ca 1
hektar) borde underlätta ett sådant ställningstagande. Dungen ligger även i kanten av
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detta, ca 46 hektar stora, planområde vilket ytterligare talar för att verksamheten borde
kunna anpassas så att dessa höga naturvärden kan kvarstå.
Det finns även utrymme i nordvästra kanten av planområdet att skapa en grön korridor
som förbinder detta område med flertalet naturminnesmärkta träd på andra sidan vägen,
utan någon större förlust av verksamhetsområde. De av Enetjärn utpekade naturvärden av
Naturvärdeklass 1 (område A, B och C) kan således på ett enkelt sätt ges ett långsiktigt
hållbart skydd. Korridoren planteras lämpligen med ädellövträd t ex ek.
De mycket höga naturvärden, som sedan länge skyddats av staten som naturminnen,
måste ges ett skydd och ett ekologiskt sammanhang i planen. De kan inte utgöra isolerade
små trädöar i ett framtida virkes- eller flisupplag. Man måste sätta dem i ett långsiktigt
hållbart ekologiskt sammanhang med omgivande natur. Området runt dessa träd och
eventuella gröna korridorer måste skyddas, både i planen och senare även fysiskt, för att
förhindra att de skadas av maskiner och verksamheten i övrigt.
Kommentarer: Fördjupade inventeringar har gjorts. Därefter har ett förslag
till hantering av naturvärden, daterad 2017-08-28, tagits fram. Här
presenteras områden som föreslås som frivilliga avsättningar och generell
hänsyn. Detaljplanen har anpassats efter förslaget och områden som föreslås
som frivilliga avsättningar har fått användningen Natur i plankartan.
Skyddsvärda träd förses med n1 i plankartan. Detta innebär att; ”Trädet ska
bevaras. Vid exploatering ska erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att
trädet och dess rotsystem skadas. Trädfällning kräver marklov”.
Ekhagen, område 1 i miljöförbundets naturvärdesbedömning, är nu lokaliserat
utanför planområdet. Ett naturvärdesavtal ska upprättas för området mellan
Södra Cell och skogsstyrelsen. Se även kommentar till länsstyrelsens yttrande
ovan.
I nuvarande planförslag hamnar befintlig tillfartsväg i ett läge som liknar en intern gata i
industriområdet. Därför kan en ny väg förbi industriområdet komma att krävas utifrån
trafiksäkerhetsaspekter. Eftersom denna nya väg i så fall är en konsekvens av planen,
borde vägfrågan tas in i det fortsatta planarbetet och därigenom även säkerställa att de
höga naturvärden som finns i området hålls skadefria även från eventuell ny vägdragning.
Kommentarer:
I dagsläget finns ingen vägplan för ny yttre sträckning av väg 554.
Konsekvensen av en sådan sträckning måste utredas i en vägplan. Ett avtal
har upprättats mellan SCM och trafikverket . Avtalets syfte är att klargöra
ansvaret för vidare planering och åtgärder som föranleds av pågående
detaljplan och dess genomförande. Avseende ekdungen, område 1, kommer ett
naturvårdsavtal att tecknas.
Miljöförbundet anser att det är viktigt att Södra Cell engagerar sig i miljöaspekterna av
planarbetet. Detta då planens miljöpåverkan och miljöprofil har en direkt koppling till
bolagets kommande miljöpåverkan.
Kommentarer:
Genom ett omfattande arbete med inventeringar och utredningar avseende
naturvärden på platsen och med förslag på åtgärder, har Södra Cell
åstadkommit en avvägning mellan naturvård och industriintressen.
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Eftersom Miljöförbundet nekades förlängd yttrandetid tas endast de viktigaste frågorna
upp i detta yttrande. Sakfel och mindre frågor återkommer Miljöförbundet med i ett
senare skede av planprocessen, om dessa kvarstår och är relevanta.
8. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge har inget att erinra.
Kommentar: Noteras
9. Västblekinge Miljö AB (VMAB)
VMAB har inga invändningar mot de aktuella planerna.
Kommentar: Noteras
10. Polismyndigheten
Polismyndigheten har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Noteras
11. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tagit del av förslag till detaljplan för Rävabygget m.fl. som syftar till
fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum norrut.
Vi anser att det är viktigt att hänsyn tas till de höga naturvärden som beskrivs i de två av
varandra oberoende naturvärdesinventeringar som ingår i samrådshandlingarna. Det
gäller områdena/objekten 1, 2 och 20 i det översiktligt inventerade planområdet.
Skogsstyrelsen menar att detaljplanen om möjligt bör utformas så att även område 1 och
naturminnet 20 bevaras.
Kommentarer:
Ett förslag till hantering av naturvärden, daterat 2017-08-28, har tagits fram.
Här presenteras områden som föreslås som frivilliga avsättningar och generell
hänsyn. Objekt 1, 2 och 20 hanteras enligt detta förslag. Detaljplanen har
anpassats efter förslaget och områden som föreslås som frivilliga avsättningar
har fått användningen Natur i plankartan. Skyddsvärda träd förses med n1 i
plankartan. Detta innebär att; ”Trädet ska bevaras. Vid exploatering ska
erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att trädet och dess rotsystem
skadas. Trädfällning kräver marklov”.
12. Trafikverket
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum och
innebär att ett område som idag främst består av skogs- eller ängsmark planläggs för
industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och medger en flexibilitet
genom generösa byggrätter för såväl utveckling av befintlig industri som etablering av nya
industriverksamheter.
Mot bakgrund av Södra Cell Mörrums utvecklingsplaner av verksamheten har de initierat
och drivit en åtgärdsvalsstudieprocess tillsammans med Trafikverket och Karlshamns
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kommun för att analysera tänkbara lösningar på den väg- och trafikproblematik som
förmodas uppstå genom en utökning av verksamheten och då en allmän väg, väg 554
sträcker sig genom industriområdet. För att åstadkomma effektivare trafikflöden för
verksamheten har Södra framfört anspråk på förändrade in- och utfarter samt att berörd
sträcka av väg 554 omregleras för verksamhetens behov. Enligt genomförd
åtgärdsvalsstudie, ÅVS anges byggnation av en ny allmän väg väster om planerat
verksamhetsområde som rekommenderad lösning för genomförande. Byggnation av en ny
allmän väg kräver vägplan enligt Väglagen. För att starta processen krävs beslut från
Södra Cell Mörrums styrelse då de svarar för finansiering av såväl vägplan som utbyggnad.
Vägar
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 554 (Byggesvägen) mitt i planområdet
samt väg 564 (Klavavägen) öster om planområdet. Väg 554 ansluter i väster till väg 555,
Elleholmsvägen, vilka båda kopplar mot E22.
Då processen med vägplan enligt ovan inte är påbörjad måste detaljplanen prövas och
bedömas utifrån nuvarande utformning med en allmän väg genom planerat
industriområde, där framkomligheten eller trafiksäkerheten inte får påverkas negativt av
planerad utveckling.
Väg 554 har ett körfält i vardera riktningen och är cirka 7,0–7,5 meter bred. ÅDT är ca
1400 (varav 22 % tung trafik) med ungefär 1000 ÅDT till och från Södra Cell Mörrums
industri via E22 och väg 557. Trafikflödet väster om Södra Cell Mörrum, på väg 555 är
endast ca 450 ÅDT. Väg 554/555 utgör omledningsväg för E22, varför framkomligheten är
särskilt viktig. Av planbeskrivningen framgår att planförslaget genererar en ökning av
trafiken och att det kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess
anslutningar, i synnerhet väg 554, men även anslutningar till väg 557 och E22.
Användningen av området öster om väg 554 har närmare preciserats i planhandlingarna
men för området väster om den allmänna vägen finns ingen inriktning för hur det kan
komma att användas. Detaljplaneprocessen utgör en lämplighetsprövning där det av
handlingarna ska framgå att detaljplanens inriktning är genomförbar och lämplig utifrån
flera relevanta aspekter. En utökning av industrin väster om väg 554 innebär sannolikt
ökade trafikflöden till och från området med risk för att framkomlighetsproblem uppstår
utmed den allmänna vägen. Om industrin utvecklas på ömse sidor den allmänna vägen
finns också risk att den kommer nyttjas för industrins interna transportbehov där vägens
allmänna funktion åsidosätts.
Trafikverket anser att detaljplanen i nuvarande utformning, där stora byggrätter för
industriändamål medges såväl öster som väster om väg 554, kommer medföra behov av
åtgärder i nuvarande vägsystem. Redan i dagsläget uppstår enligt Södra Cell Mörrum
kapacitets- och framkomlighetsproblem vid en av deras anslutningar från väg 554. Av
planhandlingarna framgår även att en utökning av verksamheten kommer medföra en inoch utfartsproblematik för deras transporter. Genomförande av detaljplanen, förutsatt att
den allmänna vägen ligger kvar i nuvarande sträckning, innebär att befintliga anslutningar
och korsningar kan komma att behöva byggas om samtidigt som nya anslutningar behöver
byggas för att trafikförsörja planerade industriområden på ömse sidor om väg 554.
För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur det allmänna vägsystemet påverkas av
planförslaget måste kommunen inom ramen för detaljplanen redovisa bedömd
trafikalstring och flödesfördelning utifrån ett maximalt utnyttjande enligt planförslaget
och inte bara utifrån verksamhetens nuvarande miljötillstånd. Av redovisningen behöver
framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan
komma att krävas, framförallt i anslutningspunkter till industrin.
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Kommentarer: Det är inte fastslaget vilken typ av verksamhet som kan
komma att etablera sig inom området väster om Byggesvägen. Ovissheten gör
det svårt att komplettera beskrivningen till detaljplanen kring trafikalstring,
behov av in- och utfarter samt övriga åtgärder på det befintliga trafiksystemet
då nuvarande vägsträckning av väg 554 (Byggesvägen) bibehålls. SCM har
fört vidare diskussioner med Trafikverket efter detta yttrande och även utfört
en förenklad åtgärdsvalstudie. Detta har lett till ett avtal mellan SCM och
Trafikverket.
I enlighet med väglagen kommer SCM, när behov uppstår, att söka tillstånd
från väghållningsmyndigheten för att ansluta till den allmänna vägen, väg
554. Utformning och placering av anslutningspunkter kommer att tas fram i
nära samråd med väghållningsmyndigheten och med hänsyn tagen till
trafiksäkerhet och framkomlighet på den allmänna vägen.
Inför granskning kompletteras den västra sidan av väg 554 (Byggesvägen)
med utfartsförbud med undantag för angiven sträcka i planen där det är
tillåtet att placera in-/utfarter.

Planområdet angränsar i öster till väg 654, Klavavägen. Vägen är smal har begränsad
framkomlighet. Anslutningen till väg 557, Vekerumsvägen i norr går dessutom över
järnvägen, Blekinge kustbana i en plankorsning med bommar där magasinet är kort.
Trafikverket anser att denna väg är olämplig som anslutning till industriområdet. Tillfart
till planerat område för teknisk anläggning (E-område) kan medges men i övrigt måste
plankartan kompletteras med in- och utfartsförbud utmed hela planområdesgränsen mot
väg 557. Vad gäller E-området behöver det flyttas längre in på fastigheten, så att det ligger
utanför säkerhetszonen som är 5 meter från vägen och att planerad byggnad hamnar
utanför det byggnadsfria avståndet, 12 meter.
Kommentarer: Öster om Södra Cell Mörrums fabrik finns verksamhetens
deponi. Transport av deponimassorna till deponin sker idag med dumprar
över Klavavägen (väg 654). Klavavägen behöver även fortsättningsvis kunna
färdas över för att nå deponin, detta innebär att det behöver finnas möjlighet
att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna anslutning är dock
inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till verksamhetsområdet.
Anslutningspunkten samt tillfarten till pumpstationen behöver därför finnas.
Övrig sträcka mot Klavavägen kompletteras med in- och utfartsförbud.
E-området utökas i västlig riktning och kompletteras med ett byggnadsfritt
avstånd på 12 meter utmed Klavavägen. För att vid en eventuell
fastighetsbildning möjliggöra för en anslutning till pumpstationen inom
fastigheten sträcker sig E-området även fortsättningsvis direkt till Klavavägen
men kompletteras med ett byggnadsfritt avstånd.
Byggnadsfritt avstånd från vägområdesgränsen är 12 meter för både väg 554 och 564 och
inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt
på trafiksäkerheten eller vägens ändamålsenliga drift och underhåll placeras. Eftergivliga
anordningar så som staket kan tillåtas. I planförslaget säkerställs denna zon med
prickmark utmed väg 554, men inte för väg 564, vilket måste justeras. Av handlingarna
framgår att det byggnadsfria avståndet kan användas för interna transporter och
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parkering. Trafikverket vill påtala att inga åtgärder får tillkomma inom vägarnas
säkerhetszon, som är 6 meter för väg 554 resp. 5 meter för väg 564.
Kommentar: Plankartan kompletteras med ett 12 meter byggnadsfritt
avstånd utmed Klavavägen. Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående
information och förtydligande vad som gäller inom byggnadsfritt avstånd och
säkerhetszonen.
Huvudmannaskap
Detaljplanen anger att kommunen blir huvudman för allmän plats, vilket är att
rekommendera i normalfallet. Då väg 554 i nuläget är en statlig väg med Trafikverket som
väghållare har huvudmannaskap enligt detaljplanen inte så stor betydelse. Skulle
vägrätten för väg 554 dras in genom en vägplaneprocess faller vägen tillbaka till
fastighetsägaren och kommunen blir i detta fall huvudman och ansvarar för att vägen
löses in genom fastighetsbildning. I det här fallet anser Trafikverket att detaljplanen i
stället kan ange enskilt huvudmannaskap för väg 554, då Södra Cell Mörrum är
fastighetsägare och sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt.
Kommentarer: I planhandlingarna ändras huvudmannaskapet från
kommunalt huvudmannaskap till enskilt. Väg 554 är dock en statlig väg varför
planens huvudmannaskap inte påverkar detta.
Gång- och cykelförbindelser
Tillgängligheten och möjligheten för anställda i området att kunna cykla till och från
arbetet är viktig. För närvarande pågår en vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 557,
Vekerumsvägen, som kommer möjliggöra cykling från Karlshamn och Stilleryd till och från
Södra Cell via väg 564 och Vekerums stationsväg. För kopplingen mellan Södra Cell och
Mörrum fungerar Forsbackavägen för cykling. I samband med en eventuell utbyggnad av
ny allmän väg behöver cykelvägsanslutningarna utredas och säkerställas för att uppnå
sammanhängande cykelstråk utan felande länkar.
Kommentarer: Arbetet med ny allmän väg ligger utanför arbetet med nu
aktuell detaljplan.
Anslutningar
Detaljplanen måste kompletteras med hur verksamhetsområdet avses angöras. I
detaljplaneprocessen ingår att utreda vart anslutningar är lämpligt, vilket redovisas
genom utfartsförbud på plankartan. För planerade industriområden mot väg 554 bör
anslutningarna samordnas i enstaka punkter. I planbeskrivningen bör utvecklas hur
anslutningarna avses utformas utifrån nuvarande och framtida behov, där erforderlig
mark behöver avsättas som allmän platsmark i planen. Trafikverket vill notera att
ombyggnad av anslutning eller byggnation av nya anslutningar kan komma att kräva
vägplan enligt Väglagen. Det gäller om markområden utanför nuvarande vägområde
behöver tas i anspråk för anslutningen, vilket kan bli fallet om det finns behov av att
bredda vägen med särskilda svängfält.
Kommentarer: Inför granskning har lämpliga punkter för anslutning
identifierats och planen kompletteras på den västra sidan av väg 554
(Byggesvägen) med utfartsförbud med undantag för angiven sträcka i planen
där det är tillåtet att placera in-/utfarter. Då det inte är fastslaget i planen
vilken typ av verksamhet som kan komma att etablera sig inom området
väster om Byggesvägen är det svårt att ange en placering av
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anslutningspunkt samt korsningspunkt. I enlighet med väglagen kommer
SCM när behov uppstå att söka tillstånd från väghållningsmyndigheten för
att ansluta till den allmänna vägen, väg 554. Utformning och placering av
anslutningspunkter kommer att tas fram i nära samråd med
väghållningsmyndigheten samt med hänsyn tagen till trafiksäkerhet och
framkomlighet på den allmänna vägen.
I detaljplaneskedet tar Trafikverket ställning till anslutningens lokalisering och val av
korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som
ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Trafikverket ställer krav på bl a
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska
utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators
utformning). Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för
ansökan om utfart, som finns på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se . I ansökan
anges inom vilken detaljplan anslutningen tidigare har behandlats. Planhandlingarna bör
kompletteras med att ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet.
Trafikverket vill även påtala att åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar,
som blir följden av en exploatering, bekostas av kommunen och/eller exploatören, vilket i
förekommande fall regleras genom avtal.
Kommentarer: Planhandlingen har kompletterats med att ansökan om
anslutning måste ske i god tid före anläggande av utfart. Då det inte är
fastslaget i planen vilken typ av verksamhet som kan komma att etablera sig
inom området väster om Byggesvägen är det svårt att ange en placering av
anslutningspunkt samt korsningspunkt. I enlighet med väglagen kommer SCM,
när behov uppstår, att söka tillstånd från väghållningsmyndigheten för att
ansluta till den allmänna vägen, väg 554. Utformning och placering av
anslutningspunkter kommer att tas fram i nära samråd med
väghållningsmyndigheten samt med hänsyn tagen till trafiksäkerhet och
framkomlighet på den allmänna vägen.
Längs väg 554 finns vegetationsridåer som kan påverka sikten vid anslutningar. Vid
planerade anslutningspunkter till väg 554 ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant,
säkerhetsställas en fri sikt på 170 meter i båda riktningar. Inom denna triangel får det inte
förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på
fri sikt enligt VGU ska framgå i plankartan.
Kommentarer: Noteras.
Riksintressen för kommunikationer
Norr om planområdet sträcker sig Blekinge kustbana och E22 som utgör riksintresse för
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Områden som är av riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena.
Kommentarer: Noteras
Luftfart
Enligt detaljplanen tillåts byggnader högre än 20 meter. Då området ligger inom den MSApåverkande zonen för Ronneby flygplats ska flygplatsen i egenskap av sakägare beredas
möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten ges möjlighet att
yttra sig över detaljplanen. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en
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sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även
hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats www.forsvarsmakten.se, där
blankett finns.
Kommentarer: Försvarsmakten har under samrådsskedet beretts möjlighet
att yttra sig under samrådsskedet. Efter att yttrandet från Trafikverket
inkommit har samrådshandlingarna även skickats till Luftfartsverket och
Swedavia AB Ronneby Airport den 25 januari 2016. Se yttrande nummer 18,
20 och 21 nedan.
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m
inom tätort samt högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens webbplats
där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden
till: fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se.
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller
högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda
hinderbegränsande ytor.
Kommentarer: Fastighetsägaren upplyses om ovanstående.
Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan.
Slutsats
Då föreslagen detaljplan bedöms föranleda behov av åtgärder i vägsystemet anser
Trafikverket att frågan om ny allmän väg och/eller andra åtgärder i vägsystemet tydligare
behöver redovisas i planhandlingarna och lösas parallellt med ett genomförande av
detaljplanen. För att Trafikverket ska kunna godkänna detaljplanen där byggrätt för
industrietablering medges såväl öster som väster om den allmänna vägen, väg 554, krävs
att Södra Cell Mörrum ingår avtal med Trafikverket, i vilket ansvar och finansiering för
erforderliga åtgärder i vägsystemet regleras. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen
lyfts för antagande hos kommunen. I övrigt hänvisas till framförda synpunkter enligt ovan.
Kommentarer: SCM har fört diskussioner med Trafikverket efter detta
yttrande och har även utfört en förenklad åtgärdsvalstudie. Detta har lett till
att ett avtal mellan SCM och Trafikverket har tecknats.
13. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar ovan rubricerat ärende noterar
att man i planbeskrivningen har redovisat för vilka anläggningar E.ON Elnät har inom
planområdet samt vilka åtgärden som måste åtgärdas för att genomföra planförslaget.
Men vi vill ändå komplettera med följande:
Regionnät
Inom planområdet har vi regionledningarna 50 kV Horsaryd-Mörrums Bruk och HemsjöMörrumsbruk. Kraftledningar omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter,
ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat ledningskonstruktion,
höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag, parkeringsplatser
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med flera verksamheter. Enligt 6 kap. 1 § ska luftledning inom område för detaljplan vara
utformad i förstärkt utförande.
Föreskrifterna ställer också högre krav på en luftledning som är framdragen inom
detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke detaljplanelagt
område. I 6 kap. 3 § med tillhörande tabell (ELSÄK 2008:1) skall område med detaljplan,
den lägst belägna spänningsförande ledarens höjd över marken uppgå till minst 7,0 meter
lokal islast/+50°C för 50 kV ledningen.
Ledningarna (Horsaryd-Mörrums Bruk och Hemsjö-Mörrumsbruk) är idag inte anpassad
för detaljplan och uppfyller inte höjdkraven i Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS
2010:1). E.ON Elnät förutsätter att samtliga ombyggnadskostnader bekostat av
exploatören för att få luftledningarna anpassade till Elsäkerhetsverkets krav för
detaljplanelagt område, vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen. Alternativt att
man flyttar plangränsen 10 meter ifrån luftledningarna så att ledningarna hamnar utanför
planområdet, och då kan bibehållas i befintligt skick.
Enligt samma föreskrifter som ovan får inte friledning vara framdragen i farlig närhet av
upplag med brännbart material eller där brandfarlig eller explosiv vara förvaras eller
hanteras ovan jord. Minsta horisontella avstånd mellan 50 kV ledningens yttersta faslina
och riskområde med brandfarlig vara (klassat område) skall vara 15 meter. För explosiv
vara gäller att minsta horisontella avståndet är 50 meter mellan ledning och förråd.
Kommentarer:
Planområdesgränsen justeras i den västra delen av planområdet så att
ledningarna Hemsjö-Mörrums bruk hamnar >10 meter utanför plangränsen.
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande höjdkraven och
avstånden i Starkströmsföreskrifterna samt att exploatören bekostar
ombyggnadskostnaderna för Elsäkerhetsverkets krav enligt ovan.
Vi noterar att det i planbeskrivningen står att ” E.ON har ansökt om tillstånd att kabla
luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk, den del av 50 kV-ledningen som går österut (röd
linje på ovanstående karta). Koncessionsansökan har beviljat och luftledningen kommer att
markförläggas inom en femårsperiod. Den nya dragningen kommer att finnas i ett u-område
norr och väster om befintlig ledning, längs med den norra planområdesgränsen.”
Vi vill göra ett förtydligande med att det är Södra Cell som beslutar när kablingen kan
utföras och även om kablifiering utförs så kommer en del av luftledningen finnas kvar
inom planområdet. Den delen av ledningen måste byggas om. Vi kan därmed inte lämna
planen utan erinran innan överenskommelse om kablifiering samt ombyggnad har träffats.
Kontaktman för E.ON Elnät är Göran Andersson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-519 55 13
Kommentarer:
Vid en eventuell framtida kablifiering och ombyggnad av kvarstående
luftledning behövs en planändring för att anpassa plankartan till nya
förhållanden. När i tiden detta blir aktuellt är oklart, varför nu befintliga
ledningar i mark och luft förses med u- respektive l-område i plankartan.
Plankartan förses även med u-område för planerad framtida kablifiering i
planområdets nordöstra del.
Det framgår även i planbestämmelserna om att ”Eventuell flytt av ledningar inom
kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av
densamme”.
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Det borde framgå att samtliga ombyggnadskostnader inklusive kostnader för
koncessionshantering/ansökan bekostat av exploatören.
Kommentarer: Planbeskrivningen förtydligas med denna information.
Lokalnät
Inom området har vi även lokalnätsledningar som består av hög-och
lågspänningsluftledningar (se turkos linjer i bifogad karta). Dessa är planerade för
rasering i samband med exploateringen för området och nya högspänningsjordkablar
planera att förläggas längs med Byggesvägen (se röd streckad linje). E.ON Elnät hemställer
om ett 4 meter brett u-område med de planerade markkablar i mitten i kommande
plankarta. Och där det i planbestämmelserna framgår att ”Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”
Kommentarer:
Plankartan har försetts med U-område för planerad kablifiering i enlighet med
DWG-fil erhållen från E.ON.
Vi noterar att det i plankarta har satts ut l-områdena för både högspänningsluftledningen
och regionnätsluftledningarna med planbestämmelser, vilket vi tycker är bra.
Idag försörjs Bruksgården ifrån vår lågspänningsluftledning som planera att raseras.
Eventuellt ska Södra Cell mata anläggningen själv, men inget är klarlagt. Detta vore bra det
klarläggs innan planen antas. För om E.ON Elnät ska fortsätta mata Bruksgården så
hemställer E.ON Elnät om att ett E-område placeras ut på plankartan i den nordöstra delen
där vi idag har en stolpstation. Befintlig stolpstation kommer då eventuellt att ersättas
med nätstation i byggnad.
E-området ska säkerställa så att ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder
som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa
att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. För befintlig stolpstation gäller enligt
föreskrifterna 15 meter till närmaste brännbara byggnadsdel. Det ska vara möjligt att
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
Kommentarer:
Plankartan kompletteras med texten att ”minsta tillåtna avstånd mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5
meter”. I övrigt har dialog skett med E.ON och SCM angående ovanstående.
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Övrigt
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste
iakttas. Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, kontakt
tas med Stefan Lundin, ONE Nordic AB, tfn 070-673 48 00, för utväxling av
Elsäkerhetsföreskrifter (ESA) rörande regionnät. Gällande lokalnät ska ledningsbevakning
beställas via E.ONs kundsupport, tfn 020-22 24 24.
Kommentarer: Planbeskrivningen förtydligas med informationen om arbete
under och bredvid kraftledningar.
E.ON Elnät har tidigare yttrat oss i ärendet angående anläggande av väg, se bifogat. Det
yttrande gäller fortfarande tillsammans med detta.
Kommentarer:
Noteras.
Kompletteringsyttrande från Eon 2016-09-13
E.ON Elnät Sverige AB vill inkomma med ett förtydligande i samband med upprättade av
detaljplanen. I samrådet skrev vi bland annat att ”det är Södra Cell som beslutar när
kablingen kan utföras och även om kablifiering utförs så kommer en del av luftledningen
finnas kvar inom planområdet. Den delen av ledningen måste byggas om. Vi kan därmed inte
lämna planen utan erinran innan överenskommelse om kablifiering samt ombyggnad har
träffats.
Vi vill förtydliga med att om det inte blir aktuellt med en kablifiering av berörd
kraftledning ifall expansionen av Södra Cell Mörrum inte genomförs men planen har
vunnit laga kraft, så måste planen säkerställa så att Södra Cell eller kommunen står
ansvariga för att ta kostnaden för att få kraftledningen anpassad till detaljplanerat
område. I övrigt gäller vårt tidigare yttrande.
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med informationen.
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14. Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag. Eventuella ledningar i närheten tillhör lokal- eller
regionnätet.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska
kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni
välkomna att höra av er till oss.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för
el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 2016-2025. Dessa dokument
finns publicerade via vår hemsida:
Kommentarer: Noteras
15. Telia Sonera Skanova Access
Skanovas teleanläggningar/rättigheter kommer att beröras.
Området är så stort att det i dagsläget är omöjligt att säga i vilken utsträckning. Det beror
på hur den kommande byggnationen ska placeras.
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
Kommentarer: Under rubriken ”Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning” i
planbeskrivningen framgår följande: ”Allt byggande, anläggande, drift och
underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av exploatören. Eventuell
flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc)
initierad av exploatören bekostas av densamme.”
Under rubriken ”Tele, el och bredband” i planbeskrivningen kompletteras med
följande: ”Beroende på hur den kommande byggnationen placeras kan
Skanovas teleanläggningar/rättigheter komma att beröras. Flyttningar eller
andra åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion ska
bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
16. Blekinge Museum
Blekinge museum har tagit del av förslaget till ny detaljplan för rubricerat område, vilken
skall ersätta planen C39 från 1987. I stort har Länsmuseet inget att erinra om det nya
förslagets tänkta markanvändning.
I MKB fastslås att under mark dolda fornlämningsspår kan komma att påträffas inom
området. Det är Blekinge museums mening att detta huvudsakligen gäller för
planområdets nordöstra respektive dess västra delar. En arkeologisk utredning kan med
fördel förtydliga delområdenas antikvariska status. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bör
därför kontaktas i denna specifika fråga i god tid innan exploatering blir aktuell.
Kommentarer: Planhandlingarna kompletteras med informationen om att
dolda fornlämningsspår huvudsakligen kan påträffas i planområdets
nordöstra respektive dess västra delar.
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Den fortsatta expansionen riktas i nuläget norrut från Södra Cell i Mörrum. I
planbeskrivningen refereras till rapporten PM Systemanalys Karlshamn, vilken tagits fram
av företaget Ramböll. Häri redovisas möjliga placeringar för framtida
växthusanläggningar. Det kan konstateras att merparten av lokaliseringarna 1-7 redan
idag sammanfaller med registrerade fornlämningar, och sannolikt tillkommer ytterligare
kunskap vid händelse att planerade markarbeten utförs i anslutning till delområdena.
Tillika ansluter två lokaliseringar (6-7) till miljön kring Riksintresset för
kulturmiljövården Elleholm K4, vilket även det bör tas i beaktande i en framtida
exploateringsprocess.
Kommentarer: De områden som i rapporten PM Systemanalys Karlshamn
beskrivs som lämpliga för växthusanläggningar är områden 9 och 10. De
områdena som Blekinge Museum nämner ligger utanför nu aktuell detaljplan.
17. Naturskyddsföreningen
Detaljplaneområdet hyser en hel del bevarandevärda områden, biotoper och objekt enligt
MKB:n och den naturvärdesinventering som både Miljöförbundet Blekinge Väst och
Enetjärn Natur AB har gjort. Tre områden med höga naturvärden, ett antal grova och
skyddsvärda ädellövträd samt ett större antal biotopskyddsområden har identifierats.
Vidare noteras att en noggrannare inventering skulle kunna ge resultat som föranledde en
högre klassning.
De områden som hyser höga och värdefulla naturvärden som kommer att få förändrad
markanvändning föreslår vi skall kompenseras ekologiskt med markområden inom
fastigheten eller annan av SMC ägd fastighet i närområdet och som med viss skötsel och
inriktning tillskapas framtida höga naturvärden och därmed gynna ett rikt växt- och
djurliv samt avsätts till ett varaktigt skydd. Förslaget kommer även att gynna
landskapsbild och kulturmiljön.
De fem naturminnesskyddade träden vid Bruksgården förutsätter vi kommer att bevaras.
Likaså de grova ekarna strax söder därom samt den träddunge med grova och döda ekar
med tillhörande märgelgrav i nordvästra kanten av detaljplaneområdet och som är
utpekat med naturvärdesklass 1.
Kommentarer: För att åstadkomma en så bra avvägning mellan naturvård
och industriintressen som möjligt har ett förslag för hantering av naturvärden
tagits fram. Förslaget, daterat 2017-08-28, föreslår områden för frivilliga
naturvårdsavsättningar, generell hänsyn (detaljhänsyn) samt enstaka objekt
som helt eller delvis behöver tas bort. För biotopskyddade objekt som behöver
tas bort, helt eller delvis, har dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB
sökts och erhållits.
Detaljplanen har anpassats efter förslaget och områden aktuella för frivilliga
avsättningar planläggs som Natur. Skyddsvärda träd förses med n1 i
plankartan. Detta innebär att; ”Trädet ska bevaras. Vid exploatering ska
erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att trädet och dess rotsystem
skadas. Trädfällning kräver marklov”.
Vidare förutsätter vi att de skadeförebyggande åtgärder och kompletterande utredningar
som föreslås i MKB kommer att göras.

Samrådsredogöelse • Detaljplan för Rävabygget 4: 1 m.fl, Mörrum -Elleholm,
Karlshamns kommun

4632 1

Granskningshandling • Normalt förfarande

Vidare att man beaktar att byggnader och andra föremål utformas så att kollisioner med
fåglar, särskilt de större rovfåglarna, undviks i så stor grad som möjligt.
Ett flertal kraftledningar inom detaljplanen kommer att markförläggas, vilket är positivt
bland annat för att skydda de större rovfåglarna.
En annan positiv effekt av detaljplanen är om mer landsvägstransporter kan överföras till
spårbunden transport, både lokalt och regionalt.
I övrigt har vi inget att erinra.
Kommentarer: Noteras
18. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra om i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras
19. Blekinge Ornitologiska förening
Sammanfattning
Ekdungen i nordväst, samt träden kring Bruksgården bör sättas av som skyddad natur i
planen eller på annat sätt säkras långsiktigt.
Miljöpåverkan av den aktuella detaljplanen bör bedömas tillsammans med miljöpåverkan
från den nya, västligare dragning av Byggesvägen som Södra Cell diskuterar med
Trafikverket. Detta eftersom Detaljplanen är en förutsättning för kommande ny Vägplan.
Vi vill därför även framhäva naturvärden för området omedelbart nordnordväst om
planområdet.
Utöver ovan nämnda bör mest möjliga naturskyddshänsyn tas till de delområden inom
planen som i Naturvärdesbedömningen och Miljökonsekvensbedömningen bedöms ha
höga eller mycket höga naturvärden. Rimligen kan åtskilligt långsiktig skydd kunna ges
genom att hänsyn tas vid planering av utbyggnaden och en naturvårdsplan/skötselplan
upprättas för hela området. Vi har uppfattningen att Södra Cell står för ett miljöarbete
med inriktning mot hållbarhet och mångfald för denna och kommande generationer och
BOF samarbetar gärna med Södra Cell kring bevarandeplaner.
1. I anslutning till Detaljplanen har Miljöförbundet Blekinge Väst genomfört en
Naturvärdesbedömning (NB) och Sweco en Miljökonsekvensbedömning (MKB). Vi
använder oss av de fakta som läggs fram i dessa två utredningar, men kompletterar med
fågelarter som tillkommit i den nu gällande Rödlistan (Rödlistade arter i Sverige 2015,
Artdatabanken 2015-04-28). Vi använder oss av delområdesnamnen och
delområdesnumreringarna i NB (karta sid. 4 i NB).
2. Prioriterade områden inom föreslagen detaljplan: Vi önskar i första hand bevara
området kring Bruksgården (2), samt Ekdungen (1) i nordväst. Dessa delområden bör
sättas av som skyddad natur i planen eller på annat sätt säkras långsiktigt. Båda har äldre,
grova lövträd med inslag av död ved. Dessa delområden utgör väsentliga häcknings- och
födosöksmiljöer för ett stort antal fågelarter. Naturvärdesbedömningen såväl som
Miljökonsekvensbedömningen klassar dessa delområden som Objekt med höga
naturvärden (NB), resp. Mycket höga naturvärden, klass 1 (MKB). För Ekdungen anger NB
de rödlistade arterna Hämpling och Stare (rödlistad 2015). För Bruksgården anger NB
häckning av Stare (rödlistad 2015). I Naturvärdesbedömningen skrivs dessutom angående
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Ekdungen, citat; Man bör ha i åtanke att en noggrannare inventering skulle kunna ge
resultat som föranledde en högre klassning (unika naturvärden).
3. Skyddsaspekter i anslutning till ny, västligare dragning av Byggesvägen. Omedelbart
nordväst/nordnordväst om planområdet finns två områden som är angelägna att skydda
vid ny vägdragning. Om områdena trots detta föreslås beröras av vägdragningen förordar
vi inventering av naturvärden. Dels ett område med träddungar och delvis igenväxande
hagmark. Naturvärdesbedömningen (NB) skriver om detta område, citat; Norr om
delområdet, utanför planområdet, finns ett parti som inte har inventerats men ser ut att ha
ett liknande ekbestånd. Det har också samma historik för markanvändningen på
häradskartan. NB framhåller kontinuiteten av lövträd i området, sammantaget
Bruksgården, Ekdungen och området norr om Ekdungen. Det är i aspekten kontinuitet av
ädellövträd som det andra området nordnordväst om planområdet är intressant. Detta
område är 3,4 hektar stort och utgör projekt ”Lövträd på åkermark - Elleholm”.
”Projektägare” för det senare är enligt anslag Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och
Hushållningssällskapet. För ett tjugotal år sedan planterades ett stort antal av bl.a. ek, lind,
ask, fågelbär och vårtbjörk i området. Om området med efterhand behövlig gallring får
växa upp ges möjlighet till spridning av rödlistade arter från bland annat de äldre ekarna i
närområdet.
4. Förutom de två områden vi prioriterar att skyddas helt, finns det höga naturvärden
även i andra delar av planområdet. Vi önskar att Södra Cell kan finna det möjligt att anlita
en biolog/ekolog vid planeringen av utbyggnaden på planområdet. Även smärre
modifieringar och hänsynstaganden skulle kunna bevara delar av den biologiska
mångfalden. Punkt 5 nedan anger två områden med höga naturvärden, men NB och MKB
är utmärkta utgångspunkter för hänsynstagande vid planeringen. Och ibland kanske olika
intressen kan verka i samma riktning. Till exempel är den föreslagna markförläggningen
av ledningar mycket positiva för stora rovfåglar och gäss.
5. Rödlistade fågelarter inom andra delar av planområdet. NB och MKB (en av dem eller
båda) anger som möjliga rödlistade (Rödlistan 2015) häckfåglar; röd glada, hämpling,
stare, göktyta, gulsparv, buskskvätta och sånglärka. Från närområdet finns rapporterat
som möjliga häckfåglar bl.a. rosenfink och gulärla. Såväl brun kärrhök som röd glada jagar
under häckningstid över planområdet. För göktyta rör det sig främst om område 4 i NB
och för buskskvätta om område 5 i NB. Område 4 anges i MKB som ett område med
Mycket höga naturvärden, klass 2.
Kommentarer: Vidare utredningar har genomförts inför granskningsskedet.
För fåglar utgörs de viktigaste miljöerna inom planområdet av ekhagen i
nordväst och fuktängen i sydost. Dessa områden hyser biotopkvaliteter som är
mindre vanliga i landskapet i dag och är viktiga för många fågelarter.
För att åstadkomma en så bra avvägning mellan naturvård och
industriintressen som möjligt har ett förslag för hantering av naturvärden
tagits fram. Förslaget, daterat 2017-08-28, föreslår områden för frivilliga
naturvårdsavsättningar, generell hänsyn (detaljhänsyn) samt enstaka objekt
som helt eller delvis behöver tas bort. Ekdungen i nordväst undantas
planförslaget men för denna kommer ett naturvårdsavtal att upprättas mellan
Södra Cell Mörrum och Skogsstyrelsen. Se även yttrandet till länsstyrelsens
yttrande.
Den nya allmänna vägen är ett arbete som löper parallellt med arbetet med nu
aktuell detaljplan och ingår inte i denna detaljplan. Dock är den nya allmänna
vägen en förutsättning för att detaljplanen kan utvecklas fullt ut.
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20. Swedavia AB Ronneby Airport
När det gäller ansökningar, remisser och frågor rörande hinderfrågor hänvisar Swedavia,
Ronneby Airport till Försvarsmakten enligt nedan.
Infrastrukturremisser skall skickas till:
exp-hkv@mil.se
alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm.
För allmänna frågor rörande Försvarsmakten och vindkraftverk med mera:
infraremisser-hkv@mil.se
Kommentarer: Samrådshandlingarna har skickats för yttrande till
Försvarsmakten som inte har något att erinra, se synpunkten från
Försvarsmakten (nummer 18).
21. Luftfartsverket
Observera att LFV normalt behöver 3-6 veckors remisstid, i samband med storhelger
längre tid, för att hinna svara på remisser.
Remissen inkom 2015-12-15 varför den inte hunnit besvaras förrän nu. Detta beror på
den stora mängden ärenden från alla Sveriges 296 kommuner och 21 länsstyrelser.
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras,
eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447
10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva
störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i
Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter
ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade
av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens
MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för
”Minimum Sector Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och
all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
Kommentarer: Vi beklagar den korta handläggningstiden men tacksamma
att ni återkommit med ert yttrande. Nytt tillfälle kommer att ges under
granskningstiden.
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Samrådshandlingar har även skickats till Försvarsmakten och Swedavia AB
Ronneby Airport, vilka inte har något att erinra (se yttrande nummer 18 och
20).
Yttranden från enskilda
22. Gunh och Ingmar Karlsson, Vekerum 30:2
För att göra det drägligare för oss i Vekerum vad det gäller oljud från Mörrums Bruk.
Vore det läge att plantera nån slags snabbväxande träd inom eller i närheten av nya
detaljplanen. Det skulle främja både för människor och djur om nåt sånt kom till mot byn.
Det fanns en skogsdunge vid bruket som de tog ner när de började denna påbyggnaden.
Det har gjort STOR skillnad mot Vekerum vad det gäller oljud.
Det finns utrymme att göra en riktig ljudbarriär mot byn.
Kommentarer: Diskussion förs med närboende och arrendator avseende
eventuell skyddsplantering utanför planområdet. Frivilliga avsättningar i
planområdets nordöstra del bidrar till att skapa en barriär i form av
växtlighet mellan industriområdet och bostadsbebyggelse.
23. Stephan och Anneli Bengtsson, Vekerum 4:37
Efter samrådsmöte i Bruksgården 2016-01-18 har vi följande synpunkter:
Södra Cell Mörrum har under ett flertal år köpt upp mark runt bruket som en bullerzon. I
och med den föreslagna detaljplanen försvinner nu delar av den tidigare zonen och
industriområdet kommer nu i princip gränsa till bostadsfastigheter. Detta innebär att
framtida bullernivåer måste vara än mer anpassade till omgivningen än dagens.
Klavavägen som utgör gräns i väster är inte anpassad för tung trafik varför man i planen
måste förbjuda utfart från industriområdet mot Klavavägen, annat än den korsande trafik
som finns idag till deponin.
Kommentar: Externt industribuller från verksamheten inom planområdet
(hantering av ved med mera), kommer att redovisas i anmälan alternativt
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s
verksamhet eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.
Inför granskningshandlingarna kommer någon form av skydd som ljudbarriär
mot Vekerum att studeras
Öster om Södra Cell Mörrums fabrik finns verksamhetens deponi. Transport av
deponimassorna till deponin sker idag med dumprar över Klavavägen (väg
654). Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet att passera med
fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att det behöver
finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna
anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till
verksamhetsområdet. Anslutningspunkten samt tillfarten till pumpstationen
behöver därför finnas, övrig sträcka mot Klavavägen kompletteras med in- och
utfartsförbud.
Den förändrade planen kommer att innebära kraftiga värdeminskningar på
bostadsfastigheterna i grannskapet. Kommer dessa att kompenseras på något sätt eller
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ska privatpersoner bära hela kostnaden för en förändring de inte kan påverka? (Vissa
bor/gränsar t.o.m mot 2 industriområden deponin och den nya planen). Vi är glada för att
Södra Cell ser ut att ha en ljus framtid, men undrar om det är vi privatpersoner som ska
bära minskade värden på våra fastigheter helt själv.
Kommentarer: Värdeminskning på fastigheter utanför planområdet hanteras
enligt reglerna om miljöskada i 32 kap. Miljöbalken, vilket innebär att
fastighetsägare som bedriver verksamhet på en fastighet i vissa fall kan bli
ersättningsskyldig för värdeminskning på fastigheter i omgivningen. För att
ersättning ska bli aktuell krävs att värdeminskningen är väsentlig, samt inte
orts- eller allmänvanlig. Talan om ersättning kan väckas i Mark- och
miljödomstolen av fastighetsägare som anser sig vara ersättningsberättigad.
I planbeskrivningen finns inget beskrivning angående ytans beredning. Inom området är
det stora höjdvariationer (drygt 10 meter), ska detta område planas ut till en och samma
nivå? Om så medför det långvarigt sprängningsarbete nära bostadsfastigheter. Hur
kommer detta i så fall regleras?
Kommentarer:
Planförslaget reglerar inte markhöjder. I och med att planen anpassas efter
förslag på hantering av naturvärden kommer vissa ytor inte att bebyggas utan
sparas som natur.
Inom planområdet krävs inte marklov för åtgärder som följer verksamhetens
miljötillstånd. För verksamheter som inte omfattas av miljötillstånd krävs inte
marklov för uppfyllnader upp till 2 meter. När det gäller eventuell sprängning,
hanteras detta inom för åtgärden gällande regelverk.
24. Per Abrahamsson, Vekerum 10:28 och 11:1, Elleholm 34:1
Jag har följande synpunkter på rubricerade plan:
Längst i norr, väster om Byggesvägen, finns ett område med bl.a. gamla grova vidkroniga
ekar som i inventeringen inför miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga 3, Enetjärn natur ab
2014-05-14) beskrivs som ett område med mycket högt naturvärde (objekt A). I västra
kanten av detta område finns en mindre våtmark som kan hysa hotade arter
(biotopskyddsobjekt 4). Även Miljöförbundet Blekinge Västs naturvärdesbedömning
beskriver området som ett objekt med höga naturvärden.
Av grundkartan över planområdet framgår att den nordvästra gränsen kommer att gå rakt
igenom detta skogsområde, så att området blir helt inbyggt. För att inte förstöra de
naturvärden som finns i detta område bör den nordvästra gränsen flyttas ner söder om
ekskogsdungen, lämpligen till den markväg som går rakt västerut från Byggesvägen mitt
för infarten till den nyrenoverade ladan söder om Bruksgården.
Kommentarer: Planområdets avgränsning ändras så att ekdungen i nordväst
(område 1 i Miljöförbundets rapport) inte inkluderas i planen. För att de höga
naturvärden som finns här ska erhålla skydd, kommer ett naturvårdsavtal
skrivas mellan Södra Cell och Skogsstyrelsen.
Vid mötet i Bruksgården den 18 januari 2016 så nämndes att området nära Mörrums Bruk
har goda förutsättningar för utbyggnad av växthusodling av t.ex. tomater, pga dess närhet
till fjärrvärme från bruket och vatten från Mörrumsån. Eftersom området väster om
Samrådsredogörelse • Det aljplan för Rävabygget 4:1 m.fl, Mörrum -Elleholm,
Karlshamns kommun

468

26

Granskningshandling • Normalt förfarande

Byggesvägen gränsar mot den fastighet i Elleholm som redan har tomatodling i växthus, så
anser jag att kommunen bör överväga om detta område istället borde planläggas för
växthusodling istället för industrimark.
Kommentarer: Storskalig växthusodling ingår i användningen industri.
I den östra delen av planområdet går ett dike. Detta dike ägs inte av Södra, och det ingår
inte i Rävabygget 4:1. Det är dikningsföretagen som har hand om detta, och diket
fastställdes redan vid Laga Skifte 1867 som samfällt till Vekerums by: ”Allmänna platser
för delägarnes i skifteslaget gemensamma behag: … Allmänna Floddiken, Ett dike från
Björnakärret till Byn… Fortsättning af samma dike från Byn till Byggesviken, afräknad till
8 fots bredd”. Diket är viktigt för avvattningen av de områden som ligger norrut i Vekerum
och Rävabygget. I den västra delen av diket kommer vatten ända från Gungvala. Diket
behöver därför hållas öppet för att förhindra översvämning av Vekerums vång.
Kommentarer: För att ändra eller flytta dikena kan omprövning av
dikningsföretaget krävas. Diket ska bevaras, vilket anges på plankartan.
Vidare finns det en farhåga bland de boende i området att om industri anläggs ända fram
till Klavavägen kan det vara risk att denna väg kommer att användas för in- och utfart
vilket skulle vara till stor nackdel för de boende längs vägen. Industrimark ända fram till
Klavavägen kommer också att hamna betydligt närmre befintliga bostäder vilket kommer
att sänka värdet på dessa. Om marken mellan diket och Klavavägen istället undantas från
planen kommer denna mark att bli en buffert mellan bostäder och industri, vilket skulle
minska obehaget och stressen för de boende. Oron för att Klavavägen skulle bli in- och
utfartsväg till industriområdet skulle man också slippa.
Kommentarer: Öster om Södra Cell Mörrums fabrik finns verksamhetens
deponi. Transport av deponimassorna till deponin sker idag med dumprar
över Klavavägen (väg 654). Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet
att passera med fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att
det behöver finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från
Klavavägen. Denna anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig
trafik till verksamhetsområdet. Anslutningspunkten samt tillfarten till
pumpstationen behöver därför finnas, övrig sträcka mot Klavavägen
kompletteras med in- och utfartsförbud.
Diskussion förs med närboende och arrendator avseende eventuell
skyddsplantering utanför planområdet. Frivilliga avsättningar i planområdets
nordöstra del bidrar till att skapa en barriär i form av växtlighet mellan
industriområdet och bostadsbebyggelse.
I övrigt har jag följande synpunkter som inte rör specifika områden:
Den största delen av området i planen är åkermark. I de beskrivningar över området som
gjorts har inte åkermarken framhållits som speciellt bevarandevärd. När jag var liten
fanns ca 4 miljarder människor på jorden, nu finns ungefär det dubbla. Men arealen
åkermark som skall producera mat till alla dessa människor har inte fördubblats. Många
framtidsprognoser talar för en ökad växthuseffekt som kommer att försämra
odlingsbetingelserna inom stora områden närmare ekvatorn, och höjda havsnivåer som
översvämmar åkermark visar att arealen odlingsmark snarare kommer att minska i
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framtiden. I Skåne är bevarande av åkermarken ett miljömål, men i Blekinge verkar inte
denna resurs vara något som man räknar med att ha behov av i framtiden.
Kommentarer: I Karlshamns kommun finns cirka 11 800 hektar
jordbruksmark. Denna berörs till viss del av föreslagna utbyggnadsområden i
kommunens översiktsplan. Fastigheten Rävabygget 4:1 omfattas av
brukningsvärd jordbruksmark. Delar av denna omfattas även av regionalt
underlagsmaterial för jordbruksmark.
Inte alla de utpekade markområdena är brukningsvärd jordbruksmark enligt
miljöbalken. Länsstyrelsen anser att vid ställningstagande om
jordbruksmarken ska betraktas som brukningsvärd enligt MB 3 kap 4 §, bör
hänsyn tas till avkastningsförmåga, brukbarhet och arrondering (fältform,
storlek och total areal inom ett rimligt brukningsavstånd).
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Ska sådan mark tas i anspråk bör ingreppen utformas på ett sätt som medför
minsta möjliga inverkan på jordbruket. Planområdet är prioriterat i
översiktsplanen och omnämns som en av kommunens viktigaste industrier
även år 2030. En utveckling av SCM:s verksamhet är positivt för kommunen då
flera arbetstillfällen skapas. Enligt den genomförda
miljökonsekvensbeskrivningen kan det vid en översiktlig bedömning av
närområdet till SCM:s verksamhet konstateras att det inte bedöms finnas
några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet.
Planbeskrivningen kompletteras med information om brukningsvärd
jordbruksmark.
I Miljökonsekvensbeskrivningen nämns miljömålet ”Ingen övergödning” (MKB tabell 5 sid
36). Där anser man att genom att hårdgöra jordbruksmark så ökar man möjligheten att
uppnå detta miljömål. Detta känns som ett oerhört krystat argument för att försöka visa
att industrimark är bättre för miljön än odlingsmark. Slutsatsen av detta måste då bli att
förutsättningarna för att ha en god miljö i Östersjön ökar avsevärt om alla åkrar i Sverige
asfalteras!
Kommentarer:
En dagvattenutredning bör utföras i samband med anmälan alternativt
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s
verksamhet eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.
Visserligen har Mörrums Bruk funnits i över ett halvt sekel. Det kan dock påpekas att alla
de fastigheter och bostäder som finns runt bruket, fanns där innan bruket byggdes. Vissa
av dem, såsom Skogsgård och Vekerums By fanns där åtminstone i början av medeltiden.
Vid mötet i Bruksgården så framgick det klart att de som bor runt bruket ser nyttan av
industrin i form av arbetstillfällen och gärna vill ha en god relation till bruket. Själv är jag
medlem i Södra och levererar mitt timmer dit. Även brukets representanter framhöll
vikten av goda relationer. Man blir då bestört av den politiker som närvarade (Jan
Bremberg). Istället för att säga att ”i den befintliga naturmiljön, kulturmiljön och
boendemiljön väster om Karlshamn skall vi också ha industriverksamhet”, så säger denna
man att ”väster om Karlshamn skall det vara industri” Detta upplevde flera av
mötesdeltagarna som mycket osmidigt och det skapade irritation och hjälper inte till att
vidmakthålla den goda relationen mellan Mörrums Bruk och dess grannar.
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Jag förbehåller mig rätten att komplettera med fler synpunkter om sådana blir aktuella.
Kommentarer: Under samrådsmötet diskuterades hur väl Sveriges trädgård
sammanfaller i denna del av Blekinge. Kommunens representanter beskrev att
möjligheter finns att mellan Stilleryd och SCM omvandla åkermark till
industri, att det är i denna riktning industrin ska kunna fortsätta växa.
Liknelsen gjordes av en trädgård som innehåller olika delar, där industrin
skulle kunna vara en del.
25. Gun Åhman Mattson och Ingemar Mattson, Hästaryd 3:76
Såsom boende i Mörrumsåns vackra dalgång söder om E22 är det vår förhoppning att
även fortsättningsvis kunna njuta av denna.
På senare tid har i norr trafikljudet från E22 ökat markant, i väster har Schweden Splitt AB
nyligen utökat sin stenkrossverksamhet, vilket gett ökat buller, i nordväst finns
Västblekinges Avfalls AB med sin lukt av sopor vid otjänlig vindriktning och om nu även
industrin i öster skall krypa närmre känner vi ett stort obehag. Redan den senast
tillkomna anläggningen i vedgården hos Södra Cell har gett ökad upplevd ljudnivå vid vår
fastighet.
I förslaget till ny detaljplan ökar industrimarken bl.a. norrut och västerut från befintlig. Vi
önskar inte att mark tas i anspråk för industriverksamhet norrut och västerut från
befintlig eller att en ny väg placeras närmre vårt bostadsområde eftersom vi befarar
ytterligare upplevd försämrad boendekvalitet. I första hand avseende ljud och olukt, men
också för att oasen runt våra bostäder, där också naturen vid Mörrumsån ingår, krymper.
Det finns ca 30 bostadshus utmed Forsbackavägen söder om E22 på östra sidan om
Mörrumsån varav några är nybyggda och ytterligare ett antal på den västra sidan, dvs inte
ett fåtal såsom anges i någon av bilagorna.
Vi är också rädda för att turistflödet till närbelägna Mörrumsån kommer att minska efter
hand som känslan av orördhet minskar. Denna känsla skadas ju också av det faktum att en
jättelik växthusanläggning tillåtits etablera sig i det gamla kulturlandskapet längs åfåran.
Alltså: Vi önskar att i första hand området väster om Byggesvägen INTE tas i anspråk för
industriändamål och att vägen inte flyttas västerut. Dessutom önskar vi att en noggrann
oberoende undersökning av buller och lukt görs på Forsbackavägen, på positioner även
norr om mätpunkt IPD både innan och efter att Södra Cell ökar sin produktion och
utbyggnad så att man kan specificera i ett eventuellt tillstånd att situationen inte
förvärras.
Kommentarer: En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i
Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn etcetera i huvudsak
ska lokaliseras väster om Karlshamn. För att kunna skapa möjligheter för SCM
fortsatta utveckling alternativt för andra verksamheter, planläggs marken för
industriverksamhet. Enligt den genomförda miljökonsekvensbeskrivningen
kan det vid en översiktlig bedömning av närområdet till SCM:s verksamhet
konstateras att det inte bedöms finnas några andra lämpligare alternativ till
lokalisering av verksamhetsområdet.
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26. Sven Rosenberg, Vekerum 3:6, 5:2 och 13:1
Jag anser att den del av planförslaget som ligger mellan Klavavägen och bäcken, som
mynnar ut i Byggesviken helt bör strykas ur planförslaget. Eftersom att vad jag kan förstå
området inte kommer inom överskådlig framtid att behövas för Södra Cells framtida
expantion. Jag anser dessutom att området är mindre lämpligt för industri etablering
eftersom det föreligger stora höjdskillnader inom området och vissa delar kommer att
påverkas av stigande havsnivåer. Området kommer även att genomkorsas av både
avloppsledning från Mörrum ,fjärvärmeledning till Stilleryd och en stor kraftledning i olika
sträckningar. Dessutom är Klavavägen endast en mindre väg som inte klarar en större
ökning av trafikbelastningen.
Kommentarer: En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i
Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn etcetera i huvudsak
ska lokaliseras väster om Karlshamn. För att kunna skapa möjligheter för SCM
fortsatta utveckling alternativt för andra verksamheter planläggs marken för
industriverksamhet. Även om det i dagsläget inte finns expansionstankar från
SCM i denna del av planområdet, kan ett behov komma. När vi är i en
pågående detaljplaneprocess är det viktigt att planlägga för eventuella
framtida behov, så att en planberedskap finns. På så vis ges en större helhet,
då inte mindre delar av aktuellt planområde planläggs bitvis.
I detaljplanen anges skadeförebyggande åtgärder för stigande havsnivåer och
följande planbestämmelse finns på plankartan: ”Lägsta tillåtna
grundläggningshöjd är +3,0 meter i kommunens koordinatsystem för höjd
(RH00). Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för
konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras skadas
av vatten”. Ett PM vad gäller dagvatten och klimatanpassning har tagits fram
inför granskningskedet.
Öster om Södra Cell Mörrums fabrik finns verksamhetens deponi. Transport av
deponimassorna till deponin sker idag med dumprar över Klavavägen (väg
654). Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet att passera med
fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att det behöver
finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna
anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till
verksamhetsområdet. Anslutningspunkten samt tillfarten till pumpstationen
behöver därför finnas, övrig sträcka mot Klavavägen kompletteras med in- och
utfartsförbud.
27. Veronica och Tommy Plymoth, Vekerum 4:13
Ni som representerar för Bygglovskontoret i Karlshamn klargjorde för oss närvarande på
samrådsmötet 160118 att det nu fanns möjlighet att villkora detaljplaneändringen om
viljan fanns. Detta utan att störa målsättningen från er att koncentrera kommunens
industri till vårt område. Därför vill vi att ni skriver in i planen att ytterligare trafik till och
från området inte skall gå längs Klavavägen. Detta eftersom det skulle vara högst olämpligt
att leda in mer trafik denna väg.
Skulle ni vara undrande över argumenten kan ni vända er till mig eller gå igenom
mötesanteckningarna från mötet på Bruksgården.
Kommentarer: Öster om Södra Cell Mörrums fabrik finns verksamhetens
deponi. Transport av deponimassorna till deponin sker idag med dumprar
över Klavavägen (väg 654). Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet
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att passera med fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att
det behöver finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från
Klavavägen. Denna anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig
trafik till verksamhetsområdet. Anslutningspunkten samt tillfarten till
pumpstationen behöver därför finnas, övrig sträcka mot Klavavägen
kompletteras med in- och utfartsförbud. I övrigt kan inte trafikflöden regleras
i detaljplan.
28. Tage Lindh, Vekerum 6:25, samt ett antal boende i berört område
Boende och näringsidkare i Stilleryd-Klaven-Vekerurn-Elleholrn har kraftigt påverkats av
de verksamheter som etablerats - och expanderat - i dessa områden.
Dessa verksamheter har medfört en försämrad trafiksäkerhet, men också buller/ljudproblern. Det finns även misstankar om att den tunga lastbilstrafiken - genom
markvibrationer - kan vara orsak till den försämrade grundvattenkvaliten i vissa av
områdena.
Det är både de etablerade verksamheterna sammantaget, men också dessa var för sig, som
bidragit till den försämrade boendemiljön i nämnda områden.
De synpunkter som lämnas nedan - och som avlutas med några yrkanden - hänsyftar
på/beskriver den med tiden ökande försämringen av boendemiljön, som varje enskild
tillkomst av ny verksamhet, eller utökad dito, har givit upphov till. Vi befarar att
Rävabygget - kanske inte omedelbart - men på sikt kommer att orsaka en kommande
ytterligare negativ belastning för de kommuninnevånare som bor i anslutning till
planområdet.
Allmänt
Det är glädjande när vår kommun utvecklas, verksamheter tillkommer och arbeten skapas.
Det tycker även vi. Men, en nytillkommen verksamhet har sällan enbart positiva värden,
utan kan också orsaka negativa bieffekter. P g a att våra folkvalda företrädare (politikerna)
tillsammans med kommunala och andra myndigheter underlåtit att bevaka - eller agerat
otillräckligt - har "bieffekterna" kommit att drabba kommuninnevånarna väster om
stadskärnan. Det är den del av vår kommun som företrädare uttalat skall utgöra
kommunens industriområde. Det har vi förståelse för, men det betyder därmed inte att vi
skall behöva acceptera alla de "bieffekter" som industri- och hamnverksamheter orsakar
oss.
Det är ett faktum att vi innevånare belastas med försämrad miljö - utan att nästan inga
förmildrande åtgärder vidtagits - som lett till att vi upplever oss både överkörda och
diskriminerade. (per ordbokens definition är det inte en felanvändning av detta ord).
Nu till konkreta exempel, och synpunkter på dem.
Hamnar
Första, kanske enda, anledningen för att ha en hamn, är att transportvägar - och
transportsätt - finns eller kan skapas, så man kan komma till och från denna. Var skall
vägarna anläggas, och vilken hänsyn till berörd bebyggelse skall tas, borde ha varit en av
de första följdfrågorna vid projektstarten.
Beträffande Stillerydshamnen smögs transporterna igång, och ökade efterhand. Berörd
befolkning protesterade, vilket ledde till att kommunen sade sig vilja ta ett "helhetsgrepp",
då man lät bygga anslutningsvägen från rondellen Oljehamnsvägen-Vekerumsvägen ut till

Samrådsredogöelse • Detaljplan för Rävabygget 4: 1 m.fl, Mörrum -Elleholm,
Karlshamns kommun

4733 1

Granskningshandling • Normalt förfarande

E22. En ca 40 Mkr-satsning som syftade till att all trafik till/från hamnarna (östra Piren,
Sternö, Oljehamnen och Stillerydshamnen) skulle ledas denna väg, vilket också skedde.
Till-/Från - transporter
Så kom GPS-tekniken, och de med färjorna inkommande tunga fordonen, liksom övriga
tunga fordon, lärde sig att hitta en något kortare vägsträcka - genom Stilleryd och
Vekerurns by - ut till väg E22. Många fordon använde inte längre den tillfartsväg som man
dyrt investerat i. Skall man då skylla detta på chaufförerna? Nej, ansvaret åligger
Kommunen och Vägverket som inte såg till att den tänkta logistiken följdes.
År 2005 kallade Vekerums Fastighetsförening VFF till samrådsmöte, där företrädare för
Vägverket, kommunala nämnder, Södra Cell och ortsbefolkning deltog. Den försämrade
trafiksituationen med avsaknad av cykelbana blev huvudfrågan denna kväll.
Från ansvarigas sida uttalades förståelse för de boendes problem. Det diskuterades
tidigareläggning av cykelbanans anläggning - årtalet 2013 nämndes. Och man var lyhörd
för förslag på hur trafiken skulle kunna ledas in på den avsedda anslutningsvägen till E22.
Ytterligare liknande möten har hållits, och brev/handlingar/påminnelser har tillsänts
myndigheterna. I ett svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen (mars 2011) meddelas att
cykelbanan har hög prioritet, men att byggstart är framflyttat till 2014. Se Bilaga 1.


Under tiden som trafiksituationen ständigt försämras, har vi kunnat konstatera att
cykelvägar har anlagts på andra platser inom kommunen där inga ca 4.000
fordon/dygn (varav merparten tunga fordon) passerar, vilket är fallet på
Vekerumsvägen.



"Genvägen" mellan R29 till Vekerumsvägen (via Duveryd) har upprustats, varmed
den tunga fordonstätheten där har bidragit till förhöjd trafikbelastning på
Vekerumsvägen.



Antydningar om att skylting o/e andra åtgärder skulle omleda trafiken mellan
Stillerydshamnen och E22 via Oljeharnnsrondellen, har istället motarbetats, när
Vägverket genom nytillkommen skyltning "E22 väst" istället hänvisar trafiken att
"gena" ut på E22, just via Vekerumsvägen - ytterligare ett exempel på överkörning
av ortsbefolkningen.

Det har genom åren varit ganska många reportage om nytillkommande eller utökad
verksamhet i främst Stillerydshamnen. T ex träflisimport = ca 7 50 tillkommande
lastbilslaster för vidaretransport till Nymölla (år 2008). Senaste exemplet är en planerad
Biogasfabrik i hamnområdet (2015). Man skall som råvara emottaga 400.000 årston
industriavfall. Hur många långtradare blir det? Och den producerade mängden 100
miljoner kubikmeter biogas som skall utlevereras - hur många tankbilar blir det?
Under de senaste decennierna har Södra Cell mer än fördubblat sin produktion, betydande
att antalet bilar med pappersmassa till hamnen dubblerats.
Under perioder (kanske inte hela tiden) har massavedsbilar med adress
Stillerydsharnnen, först kört till Södra Cell för virkesinmätning och därefter till hamnen
för lossning = dubbla körningar på Vekerumsvägen.
Motivet har tydligen varit att man vill undvika extra kostnader för att upprätthålla två
mätningsstationer. Men, har någon räknat på vad de extra körsträckorna och de utsläppta
avgaserna kostar, dels i pengar men också i miljöbelastning?
Vid ett samrådsmöte ansåg ledningen för Kommunens Hamnbolag att hamnen inte var
"den största boven" - dvs. inte orsakade de flesta transporterna, utan Södra Cell' s
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verksamhet bidrog till den största belastningen av Vekerumsvägen. Lättare att skylla ifrån
än att inse vad man belastat bygdens befolkning med.
Innan hamnen var byggd/ibruktagen och innan Södra Cell började utlastningen av massa,
var det O lastbilar som dessa båda bidrog till att belasta vägarna i Stilleryd och Vekerum
med. Då kunde människor - både vuxna och barn - våga färdas med cykel längs vägen.
Stillerydshamnen och dess Hamnbolag, som Kommunen utvecklat - och har ansvar för har inte tagit sitt ansvar genom att tillse så att hänsyn tagits de innevånare som så negativt
drabbats av
"bieffekterna" av den verksamhet som växt fram genom Stillerydshamnens tillkomst. En
ständigt ökande trafikbelastning har bara lämpats över på innevånarna i området. Ingen
information - inga samråd. Bygdens folk har blivit överkörda - ingen hänsyn har visats
dem, trots att de fanns på plats långt före hamnens tillkomst. Ingen hänsyn betyder
analogt då att de ansvariga varit hänsynslösa?
Buller
Nästan samtlig bebyggelse fanns utefter vägsträckningen innan industriområdets
verksamheter belastade Vekerumsvägen.
De boende har drabbats av de olägenheter som den tillkommande tunga trafiken orsakat.
Ljudnivåerna och ljudkaraktären påverkar många av de boende. Tung trafik kan störa
morgonsömnen. Utnyttjande av villaträdgård begränsas (man vill inte jobba ute på
tomten). Fika och måltider utomhus begränsas.
Boenden som angränsar till Södra Cells område upplever och störs av buller från fabrikens
verksamhet.
Begreppet Industriområde
Om inga människor hade berörts av ett industriområdes tillkomst, hade mycket varit
enklare. Men när man tar i bruk ett sedan länge befolkat område, blir detta inte
konfliktfritt. Det kan nog de flesta av oss vara införstådda med. Vid besök i en annan
kommun (som också tillverkar pappersmassa) ser man och avundas innevånarna för de
många cykelvägar som anlagts i deras kommun - i vissa fall nästan till synas omotiverade,
ibland nästan ingen tung trafik alls. Kommentarerna man får är att "Vi är rädda om våra
kommuninnevånares hälsa och trygghet."
Sådana uttalande kan människorna boende i - eller angränsande till - vår kommuns
industriområde inte göra. För varje nytt reportage om utbyggd verksamhet - som nästan
alltid innebär ytterligare försämringar - så emottages budskapen negativt.
Inte bara Trafik
Människor som bott i bygden i sekler, har en önskan om att få fortsätta att bebo bygden.
Då går det inte att bara försämra deras levnadsvillkor. De som senare "trängt sig in" på
deras område måste visa respekt och vara villiga att kunna kompensera för de
skador/belastningar som deras tillkomst förorsakar.
Begreppet industriområde omfattar inte bara trafik och vägar. Jämför man olika typer av
boendeservice inom andra kommundelar, såsom buller, cykelvägar, belysning,
kommunikationer, mm., så förstärks upplevelserna som varande en diskriminering för
boende i/kring industriområdet.
Några exempel;


Vekerums Byväg var i dåligt skick och skulle efter många års lagande förses med
en ny beläggning. (2014). Under första veckan kördes en truck fast.
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Kommunförvaltning och entrepenören tillkallades. Ytterligare personbilar kanade
i den hala, mjuka beläggningen som inte tycktes torka och bli fast (inte ens efter ett
par veckor). Entrepenörens personal förklarade att man (=kommunen) beställt
beläggning av den billigaste (=lägsta) kvaliten, dvs grus, gammalt oljegrus,
uppriven asfalt, mm. Kontaktad nämnordförande beklagade, då jag frågade om
någon väg i annan kommundel skulle ha belagts med detta material?


From innevarande skolår har en skolbuss dragits in, innebärande att restiden
förlängts, främst för de elever som bor i Vekerum, och som har den längsta
ressträckan. Vissa veckodagar har restiden nu blivit 1 tim 50 min. Detta har
påtalats i skrivelse till BoU, Skola, som svarar att målsättningen får vara max 40
minuters restid. En diskriminering av barn som måste stiga på bussen drygt 1 tim
innan skolstarten. Trots påtalandet vidtogs inga åtgärder - togs ingen hänsyn. (1
tim 40 min är mindre är 40 min, enl handläggaren) Ytterligare ett "god dagyxskaft" -svar från en myndighet.



Härom året gjordes nya busshållplatser vid Klavenvägen-krysset. Enligt
trafikreglerna placerades dessa alldeles för nära korsningen. När bussen stannar
står den mitt i korsningen. Endast en enkel skylt sattes upp.



Vid avstigning kliver passagerare rakt ned i den sluttande dikesslänten, och vid
påstigning skulle det ha behövts ett par trappsteg för att komma upp på bussen.
Detta har beskrivits i insänd skrivelse till berörd kommunal myndighet, Vägverket
och Polisen. Ingen åtgärd. Barn och vissa gamla utesluts därmed från att åka denna
busslinje.



På 1970-talet, och även in på 1980-talet var det många Mörrums-, Vekerums- och
Stillerydsbor som färdades med cykel till och från sina arbetsplatser in mot
Karlshamn. Trafikintensiteten var stigande. För skolbarn boende utefter
Vekerumsvägen bestod skolan med skolskjuts för eftermiddagens hemresor. Till
anslutande morgonskolbuss var det vi föräldrar som körde våra barn, eftersom det
blivit ytterst riskabelt att gå eller cykla alldeles intill passerande tunga fordon.
Vid denna tid beslutades att en cykelväg skulle byggas mellan Mörrum och
Karlshamn. Många föräldrar och jobb-cyklister såg fram emot denna förbättring.
Men vad hände - jo, cykelvägsprojektet flyttades till Mörrum-Asarum ??? Där
trafikeras inte bilvägen av den stora mängden tunga fordon, i Asarum finns inget
gymnasium för ungdomar att färdas till, pendlande cyklister med arbetsplats i
Karlshamn tar inte cykelomvägen via Asarum.
Denna omläggning, som inte föregicks av några samråd, blev en stor besvikelse för
många. Anledningen till cykelvägsomläggningen kan sökas - och möjligen finnas - i
de kommunala arkiven.

Det är förståeligt att många kommuninnevånare känner sig diskriminerade. De har själva
inte blivit inkorporerade i, eller kommit att bli "granne" med ett industriområde, där
ansvariga inte tagit hänsyn till att kompensera för de "bieffekter" som industriområdets
verksamhet skapat. Gång på gång blir människorna här överkörda.
Cykling
Från många håll hörs i reportage och uttalanden att cykel skall bli ett prioriterat
fortskaffningsmedel. Men de barn, ungdomar och tonåringar - men även vuxna - som
berörs av industriområdets verksamheter, ges ingen möjlighet att få ta del av de
satsningar som görs för cyklismen inom vår kommun.
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Det finns ungdomar inom bygden som inte skulle ha kunnat utöva idrotter och andra
fritidsaktiviteter om inte deras föräldrar och anhöriga stått för biltransporterna. Hade det
funnits en separat cykelväg skull många ungdomar själva med cykel kunnat ta sig till/från
sådana aktiviteter, både i Mörrum och i Karlshamn. Alla föräldrar har inte möjligheter att
transportera sina barn. Avsaknad av cykelväg fråntar därför ungdomar en del av sina
medborgerliga rättigheter - de blir ställda utanför fritidsutbudet. (= diskrimineringens
definition).
Att trafikriskerna inte bara är en känsla för att värna barn och ungdomars säkerhet,
styrkes av verkliga händelser, bl a stora fordon som rammat staket och kört in trädgårdar,
tre gånger har sådana fordon kört ut i vägkanten, vält och blivit liggande.
Räddningstjänsten kan verifiera händelserna.
Vägverket utförde en mätning och konstaterade att 3.500 bilar/dygn färdades på
Vekerumsvägen. Eftersom det är några år sedan mätningen utfördes - och trafiken ökat
ytterligare sedan dess - är den siffran kanske 4.000 bilar/dygn. Medelhastigheten var ca
85 km/tim. De som gjort testcykelturer (även inbjudna kommunala företrädare) har
konstaterat det sug som uppkommer när den bakre delen av ett tungt fordon passerar
förbi (kör om) en cyklist. Det upplevs som att man sugs in under fordonet. En liten vingling
på cykeln och olyckan kan vara framme.
Rävabygget 4: 1
Planområdets framtida verksamhet kommer kanske inte att utgöra anledningar till de
största störningarna för kringboende, relativt sett. Men, av den information som givits, kan
man ändå utgå ifrån att ev. nya industrier, växthus, mm kommer att innebära ökade
till/fråntransporter, och därmed ytterligare ökad trafikintensitet. Ytterligare en olägenhet
läggs till tidigare olägenheter.
Boende utmed Klavenvägen (Södra Cell-grannarna) är idag på flera olika sätt drabbade av
"Brukets" verksamhet. För dem skulle en utökad exploatering av Rävabygget utgöra
ytterligare försämrad boendemiljö, inte bara då bara trafikförsämring-/belastning.
Fastighetsvärdena i området har påverkats - för vissa har värdena mer än halverats, enl
nyligen gjorda undersökningar. Vissa fastigheter angränsande till
bergtäktssprängningarna i Stillerdshamnen blev inlösta av Kommunen, och alternativa
tomter i andra kommundelar erbjöds de boende.
Liknande inläsningar o/e ersättningar kan komma att föreslås/krävas för drabbade
fastigheter.
Yrkanden
Ovanstående beskrivningar/synpunkter är redogörelser för tidigare gjorda
exploateringar, som negativt påverkat innevånarna inom detta område. Rävabygget bli ett
projekt som kommer att addera ytterligare negativ miljöpåverkan.
Vid tidigare samråd har vi tolkat det som att Södra Cell inte varit helt avvisande till att
anlägga en transportväg parallellt med Vekerumsvägen, en rak sträckning mellan
Stillerydshamnen och Bruket. Vid senaste samråd jan 2016 verkade denna inställning inte
längre finnas.
Vi yrkar på att .....
1. Södra Cell återupptager denna fråga och medverkar till en "egen" vägförbindelse med
Stillerydshamnen
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2. byggande av cykelväg mellan Stillerydskorset och Mörrum påbörjas snarast
3. att tung fordonstrafik till/från Stillerydshamnen leds över till den ursprungligen tänkta
vägen. Ännu bättre vore att ersätta "Stillerydsrakan" med annan anslutningsväg till
Oljehamnsrondellen, då inte någon boendefastighet skulle beröras. Vi har, och kan
redovisa/föreslå bättre alternativ/lösning.
4. Karlshamns Kommun skall inleda kontakter med boende, som avser att avflytta från
orten p g a boendemiljön. Diskussioner om ersättning för fastigheters värdeminskningar
upptas.
5. Kommunen uppmanas att ta ställning till och föreslå hur man kan kompensera den
ungdomsgeneration som utestängts från cykelkommunikationer.
Eftersom våra synpunkter berör flera tidigare exploateringsobjekt än enbart Rävabygget,
tillsändes denna handling även andra berörda myndigheter, enl. förteckning nedan.
Tage Lindh, på uppdrag av fastigheten Vekerum 6:25 samt ett antal boende i berört
område.
Kommentarer: Värdeminskning på fastigheter utanför planområdet hanteras
enligt reglerna om miljöskada i 32 kap. Miljöbalken, vilket innebär att
fastighetsägare som bedriver verksamhet på en fastighet i vissa fall kan bli
ersättningsskyldig för värdeminskning på fastigheter i omgivningen. För att
ersättning ska bli aktuell krävs att värdeminskningen är väsentlig, samt inte
orts- eller allmänvanlig. Talan om ersättning kan väckas i Mark- och
miljödomstolen av fastighetsägare som anser sig vara ersättningsberättigad.
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med
Vekerumsvägen. Denna kommer att sluta vid järnvägsövergången. Detta
innebär att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga en gång- och cykelväg
längs med väg 554 (Byggesvägen), som den tidigare förstudien för visade.
29. Ing-Britt Ernfrid Svensson, Vekerum 8:22
Om energiskog planterades i planområdet eller i dess närhet mot Vekerums by då skulle
detta främja huspriserna och göra utemiljön trivsammare .
Kommentarer: Noteras.
30. Bengt Olof Dike, Vekerum 3:4 och 4:3
Detaljplanen innebär en påtaglig ökning av Södras (Mörrums Bruk) industriområde och
huvudsakligen norrut, dvs i riktning mot Vekerums by och bebyggelsen i byns södra
område. Detta skall också ses mot bakgrunden, att redan befintligt industriområde norr
om själva fabriksbyggnaderna under de senaste åren har tagits i bruk för uppförandet av
en ny s k flisfabrik och för stora timmerupplag. Sedan länge pågår också en omfattande
utfyllnad av schaktningsmassor för att ytterligare kunna för den dagliga verksamheten ta i
anspråk betydande områden.
Med denna utbyggnad har också följt, att illumineringen ökat starkt och flera starka
nattliga ljuskällor därmed monterats allt närmare ovannämnda bebyggelse. Det finns
anledning förmoda att nu aktuell detaljplan, som skall möjliggöra olika framtida
satsningar, kanske utöver de aviserade väg- och järnvägsinvesteringarna, ytterligare
kommer att förstärka det nattliga ljuset från verksamheten, vilket givetvis kan vara något
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störande för känsliga personer, även om ljudnivåerna i sådana här sammanhang mest
brukar framhållas som de besvärligaste, särskilt om det handlar om kontinuerlig
industriverksamhet dygnet runt.
Sammantaget kan dock konstateras, att ljudnivåerna från fabriksområdet har blivit lägre
och därför mindre störande under de senaste åren, undantaget då det just nu pågående
utfyllnadsarbetet. Jag har också med tillfredsställelse noterat återkommande försäkringar
från Södras företrädare att på olika sätt förhindra alltför störande buller. Erfarenheterna
under ett stort antal år har också visat att synpunkter från grannar till bruket och bybor i
ljud- och andra frågor har på ett positivt sätt mottagits, och att alltså dialogen mellan
parterna har varit fruktbar. Det ligger i sakens natur, att grannskap med en stor
industrianläggning kan innebära vissa problem, samtidigt som enskilda fastighetsägare
måste beakta de uppenbara fördelar för just sysselsättning och samhällsutveckling som en
sådan innebär.
Vid samrådsmötet i Bruksgården den 18 januari meddelades att det nu inte finns några
aktuella planer från Södras sida att utnyttja det aktuella detaljplaneområdet för ytterligare
expansion norrut i syfte att exempelvis uppföra nya byggnader av skiftande storlek och
karaktär. Att detaljplanen omfattar så mycket som 46 hektar skall snarare ses som en
framtida beredskap för expansion utan att också då behöva initiera ännu en detaljplan.
Vad som i det befintliga planområdet behöver betonas – och som också ventilerades vid
samrådsmötet – är att Klavavägen och därmed de boende vid den inte blir inkörs- eller
utfartsväg för kontinuerlig biltrafik avseende det befintliga och nya industriområdet.
Jag vill också påpeka som delägare i Vekerums stora dikningsföretag att dess södra och
öppna del inte kulverteras eller på annat sätt påverkas med negativa effekter i dess
nordliga och där kulverterade del.
När sistnämnda kulvertering skedde på 1960-talet var den inte möjlig – sades det – att
göra väster om Klavavägen på grund av nivåförändringarna i Östersjön, där högvatten vid
extrema regn och vindförhållanden kan skapa påtagliga översvämningar av åkerarealerna
vid dikets öppna södra del. Vid kontakter efter samrådsmötet har också klart sagts ifrån
att varken någon kulvertering eller ny bro över diket, även i dess sydligaste del kallat
Sjögropen, är aktuella.
I planförslag som berör produktiv jordbruksmark skall man alltid, så, långt det är möjligt,
ha bevarandeaspekten av den i centrum. Odlingsarealerna handlar ju ytterst dels om den
livsviktiga försörjningsaspekten, dels om att bevara det öppna landskapet. Här måste ord
som försiktighet, hänsyn och respekt väga tungt, samtidigt som de naturligtvis alltid måste
balanseras mot – som i aktuellt fall – utrymmesanspråken för att driva viktig verksamhet,
vilken skapar arbetstillfällen. Med detta betonas alltså att bördig jordbruksmark inte skall
tas i anspråk om det inte är absolut nödvändigt. Här har såväl kommunen som
planbeställaren ett stort ansvar.
Sammanfattningsvis alltså dessa synpunkter:


att Klavavägen ej blir in- och utfartsväg för trafik till området;



att uppförandet av stora och höga byggnader, som visuellt är störande för
bebyggelsen norrut vid industriområdet om möjligt undviks i framtiden;



att befintligt ovannämnt dike inte påverkas genom kulvertering eller
brobebyggelse;
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att bördig jordbruksmark skyddas så långt det är möjligt.

Slutligen poängteras här vikten av god kommunikation mellan kommunen, Södra och
berörda fastighetsägare även i det slutgiltiga planarbetet, där eventuellt aktuella
förändringar i, eller justeringar av planförslaget kanske behöver föranleda
direktkommunikation i något fall.
Kommentarer: Det behöver även fortsättningsvis finnas möjlighet att passera
med fordon över Klavavägen för att nå deponin. Detta innebär att det behöver
finnas möjlighet att angöra verksamhetsområdet från Klavavägen. Denna
anslutning är dock inte tänkt som en anslutning för övrig trafik till
verksamhetsområdet. Anslutningspunkten samt tillfarten till pumpstationen
behöver därför finnas, övrig sträcka mot Klavavägen kompletteras med in- och
utfartsförbud.
Diket ska bevaras vilket anges på plankartan.
I övrigt har synpunkterna ovan noterats.
Sammanfattande bedömning
I det fortsatta planarbetet gör stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att, förutom vissa
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Utredningar:
 PM Dagvatten, daterad 2018-10-30
 PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30
 Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16
Bilagor till MKB:
- Bilaga 1: Plankarta
- Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14
- Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14
- Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur
- Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge
Väst, 2014-07-11.
- Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB
2016-11-14.
- Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk,
Gustav Aulén, 2017-08-28.
- Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till
Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01.
Plankarta:
 Planområdesgränsen justeras
 Användningen R, Kultur införs.
 E-området utökas i västlig riktning
 Byggnadsfritt avstånd införs på 12 meter utmed Klavavägen
 Huvudmannaskapet ändras från kommunalt till enskilt huvudmannaskap för allmän
plats.
 Genomförandetiden på 10 år införs på plankartan.
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In- och utfartsförbud på del av den västra delen av Byggesvägen.
In- och utfartsförbud på större delen av Klavavägen.
Områden med användningen Natur införs.
Egenskapsbestämmelsen n1 införs för skyddsvärda träd som inte får tas bort utan
marklov.
 Stenmurar förses med egenskapsbestämmelsen n2, stenmur ska bevaras.
Planbeskrivning:
 Detaljplanens syfte utökas till att även åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och
industriintressen och tar hänsyn till områden med höga naturvärden.
 Kartor uppdateras efter nya förhållanden.
 Riktvärden för verksamhetsbuller byts ut till de riktvärden som gäller enligt SCM:s
miljötillstånd.
 Lägsta grundläggningsnivå ändras till 3,0 meter i koordinatsystemet för höjd RH2000.
 Avsnittet Natur och vegetation kompletteras med information om att upphävande av ett
naturminne endast kan göras om det finns synnerliga skäl (7 kap. 7 § första stycket MB).
 Avsnittet Natur och vegetation arbetas om och kompletteras med information avseende
inventeringar och dess konsekvenser i planen.
 Avsnittet Natur och vegetation kompletteras med information om att utfyllnad av
våtmarken innebär vattenverksamhet som kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 kap
MB.
 Under rubriken Fornlämningar kompletteras texten med ”Dolda fornlämningsspår kan
huvudsakligen påträffas för planområdets nordöstra respektive dess västra delar”.
 Avsnittet Bebyggelseområden kompletteras med information om att kursgården och
Svarta gården planläggs som R, Kultur.
 Avsnitten Väg och järnvägsnät samt Transportarbete kompletteras med ny information
avseende Byggesvägen. Planbeskrivningen kompletteras också med information och
förtydligande vad som gäller inom byggnadsfritt avstånd och säkerhetszonen.
 Under rubriken Vatten och avlopp förtydligas texten om reningsanläggningar.
 Under rubriken ”Tele, el och bredband” i planbeskrivningen kompletteras med följande:
”Beroende på hur den kommande byggnationen placeras kan Skanovas
teleanläggningar/rättigheter komma att beröras.”
 I avsnittet Kraftledningar förtydligas texten med information om att samtliga
ombyggnadskostnader inklusive kostnader för koncessionshantering/ansökan bekostas
av exploatören. Planbeskrivningen förtydligas här även med informationen om arbete
under och bredvid kraftledningar. Planbeskrivningen kompletteras med information
gällande höjdkraven och avstånden i Starkströmsföreskrifterna samt att exploatören
bekostar ombyggnadskostnaderna för Elsäkerhetsverkets krav.
 Avsnittet Ansvarsfördelning och huvudmannaskap kompletteras med skälet till enskilt
huvudmannaskap.
Ej tillgodosedda synpunkter
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i
planen bedöms kvarstå:




Per Abrahamsson, anser att värdefull jordbruksmark tas i anspråk.
Gun Åhman Mattson och Ingemar Mattson önskar att området väster om
Byggesvägen inte tas i anspråk för industriändamål och att vägen inte flyttas
västerut.
Sven Rosenberg anser att den del av planförslaget som ligger mellan Klavavägen
och bäcken, som mynnar ut i Byggesviken helt bör strykas ur planförslaget
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 Bengt Olof Dike, yrkar på:
- att Klavavägen ej blir in- och utfartsväg för trafik till området
- att uppförandet av stora och höga byggnader, som visuellt är störande för
bebyggelsen norrut vid industriområdet om möjligt undviks i framtiden
- att bördig jordbruksmark skyddas så långt det är möjligt
Fortsatt planarbete
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om
att ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska godkänna
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning i december 2018.
Byggnadsnämnden bedöms preliminärt på sitt sammanträde i april 2019 kunna godkänna
förslaget till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
Antagande beräknas kunna ske tidigast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj
Om ingen överklagar antagandebeslutet kommer beslutet då att kunna vinna laga kraft i
juni 2019.
Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på
stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i
samråd med berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 9 november 2019

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

Bilaga: Minnesanteckningar från samrådsmöte 2016-01-18
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE
Ärende:

Samrådsmöte beträffande förslag till detaljplan för Rävabygget 4:1 m.fl.

Plats:

Södra Cell Mörrums kursgård, Bruksgården, utmed Byggesvägen i Mörrum

Tidpunkt:

Måndagen den 18 januari klockan 17.30

Närvarande: Emina Kovacic, Stadsarkitekt
Anna Ekman, Planarkitekt
Jan Bremberg, byggnadsnämndens ordförande
Maria Liberg Kristiansson, SWECO Environment
André Nilsson, Södra Cell Mörrum
Elwira Gustavsson, Södra Cell Mörrum
Jan-Olof Karlsson, Södra Cell Mörrum
Cirka 24 åhörare
Inledning:

Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet, på hemsidan
samt i brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet upplystes
om att synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen.

Mötet:

Emina hälsade alla välkomna och inledde med att kort redogöra för
detaljplaneprocessen och ärendehanteringen. Anna Ekman redogjorde
därefter för detaljplanens bakgrund och innehåll. Efter föredraget öppnades
det upp för allmän frågestund.
Nedan följer ett kortfattat referat över vad som framfördes vid mötet.
Kommentarer anges i kursiv stil. Anteckningarna gör inget anspråk på att
vara heltäckande.

Frågor och synpunkter
Är det tänkt att det ska bli vägar genom hela området? Hur ser utveckling av området ut?
-

Som utvecklingen av området ser ut nu är att verksamheten utvecklas i anslutning
till vedgården, mellan Byggesvägen och järnvägen.

Området som tas i anspråk för industrin är inte bullerstört idag, vad händer när industrin
kommer närmare bostäderna?
-

Verksamhetstillståndet reglerar hur mycket externbuller som SCM får ge upphov till
och när på dygnet. Länsstyrelsen i Blekinge är tillsynsmyndighet. I första hand bör
klagomål lyftas direkt till SCM.

Om det nu endast ska bli upplag, varför tillåta 40 meters höga byggnader och ta mer mark
i anspråk än vad behovet är? Synpunkt framkom att sätta detaljplanegränsen vid diket och
att göra ny detaljplan när behovet väl kommer.
-

När vi ändå gör en detaljplan tar vi även höjd för eventuella framtida behov av
byggnader. Virkesmottagningen är det behov som finns idag, men längre fram i tiden
vet vi inte hur behoven ser ut, det är därför viktigt att det finns ytterligare
expansionsmöjligheter även för övriga markområden inom detaljplanen. Viktigt att
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ni skriver in era synpunkter under detaljplaneprocessen då SCM ledning och
utvecklingstankar kan komma att ändras över tiden.
Omfattas växthus av industriverksamhet?
-

Ja, de växthus som i så fall är tänkta är storskaliga växthus.

Finns det så höga byggnader som 40 meter på SCM område idag?
-

Ja, högsta byggnaden är cirka 60 meter.

Vem har ansvaret för att markradon frigörs?
-

Radon är ett problem vid stillastående luft, inte fristående i luften i samband med
markberedning.

Sammanfaller utvecklingen med ”Sveriges trädgård”?
-

Mellan Stilleryd och SCM finns åkermark som går att omvandla till industrimark
enligt kommunens ambition att industrin fortsätter att utvecklas väster om
Karlshamn. En trädgård innehåller olika delar, där industrin skulle kunna ses som en
del.

Innebär detaljplanen att vilken industri som helst kan etablera sig inom
detaljplaneområdet?
-

Detaljplanen innebär att olika typer av industrier kan etablera sig inom området för
att skapa en flexibilitet över tiden. I SCM: s nuvarande verksamhetstillstånd ingår
pappersmassa och biobränsle. Vilka verksamheter som får komma till stånd regleras
genom tillstånd, detaljplanen skapar möjligheterna.

Går det att reglera så att all trafik går på Byggesvägen och att inga transporter sker på
Klavavägen? Utökad lovplikt?
-

Avsikten från SCM är inte att köra tung trafik utmed Klavavägen, utan att det ska ske
utmed Byggesvägen. SCM använder Klavavägen för att köra dumprar över för att nå
deponin från verksamhetsområdet. Möjlighet kan finnas att sätta in- och
utfartsförbud för den del av planområdets som gränsar mot Klavavägen. Kommunen
får studera vad det finns för olika alternativ att reglera att ytterligare trafik inte ska
ske från Klavavägen.

Vägen som diskuterats tidigare mellan Stilleryd och SCM är den fortfarande aktuell?
-

Planerna finns inte idag på att bygga vägen, men det kan komma att ändras.
Vägområdet finns med i kommunens översiktsplan. En ny väg kan ligga långt fram i
tiden.

Varför grävs inte hela luftledningen ner?
-

Det är kostsamt, luftledningen vid virkeslaget är viktigast att få bort.

Sjunkande fastighetsvärde, vem tar förlusten?
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-

Civilrättsligt mellan den som förorsakar ändringen och aktuell fastighet.

Vedhanteringen i norra delen är ett problem.
-

Förhoppningen är att det blir bättre med den nya flisfabriken.

Deltagarna lyfte att de är positiva till att det går bra för SCM och att utveckling sker, men
upplevde att det är den lilla mot det stora och att de inte har något att säga till om.
Kommunen beskrev att det är ett stort och viktigt intresse att SCM kan fortsätta utvecklas
då det bland annat är en stor arbetsplats och att det sker i enlighet med översiktsplanen.
Vid eventuella klagomål är det viktigt att enskilda lyfter detta direkt till SCM alternativt till
tillsynsmyndigheten. Deltagande lyfte att det varit en god dialog med SCM hittills.
När alla fått svar på sina frågor tackade tjänstemännen för visat intresse. Mötet avslutades
cirka klockan 19:00.
Vid pennan:
Anna Ekman
Planarkitekt, Karlshamns kommun
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Beslutsunderlag för

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen
miljöbalken.
Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet
av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.
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Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.,
(Södra Cell), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun
Planhandläggare

Planarkitekt Nina Malo, Stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun.

Planområdets avgränsning

Planområdets lokalisering, markerat med gult, i förhållande till Karlshamn och Mörrum

Planområdet är beläget ca 4 kilometer sydost om centrala Mörrum
och 6 kilometer väster om Karlshamn. Fastigheten, del av
Rävabygget 4:1, utgörs idag av en relativt stor fastighet, ca 110
hektar varav ca 30 hektar utgör aktuell detaljplan. Inom den södra
delen av fastigheten bedriver Södra Cell sin verksamhet som idag
tillverkar textil- och pappersmassa. Planområdet avgränsas i öst,
norr och väst av jordbruksmark och i söder av befintligt
detaljplanegräns samt Södra Cells verksamhet i form av
veduppläggningsyta.
Planens syfte

För att kunna öka dagens produktion till tillståndsgiven produktion
krävs både ökad kapacitet i renseri/vedgård och
energieffektiviseringar. Befintligt renseri är gammalt och har inte
tillräckligt med kapacitet. Då ett nytt renseri byggs krävs också
större ytor för vedlagring. Det krävs även utökade ytor för hantering
av biobränsle inom ny detaljplan. Då ett nytt renseri byggs bör även
infarten till vedgården samt den mätstation för inkommande ved
som finns idag flyttas för att få en bättre logistik för lastbilar och
arbetsmaskiner.
Detaljplanen ska möjliggöra att de luftledningar som finns idag grävs
ner och att vägen mot industrin och Elleholm flyttas för att skapa
förutsättningar för en bättre trafiksituation. Möjlighet ska finnas för
mindre verksamheter/industrier att etablera sig inom detaljplanen.
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Översiktlig beskrivning av
Planmrådet är lokaliserat strax norr om Södra cell och ca 4 km
planområdet och dess omgivning sydost om centrala Mörrum. Närmaste bebyggelse från Södra Cell
finns på cirka 450 meters avstånd, öster om fabriken samt cirka 500
meter väster om fabriken. Föreslagen detaljplan ryms inom
fastigheten Rävabygget 4:1, som ägs av Södra Cell AB. Inom
planområdet finns även fastigheterna Vekerum 7:8, 7:9 och 9:15,
som samtliga ägs av Södra Cell AB. Inom området finns även
samfälligheterna, Vekerum S:5 och S:1, som utgörs av ett dike
respektive väg. Den mark som föreslås att planläggas omfattas idag
inte av någon detaljplan. Marken består främst av skogs- eller
ängsmark och marken är
klassad som odlingsbygd
enligt gällande
översiktsplan. Strax väster
om planområdet finns
Elleholms tomatodling, som
består av ca 25 500
kvadratmeter tomatodling
som utgör ett landmärke
som kan ses från flera håll.
Även Mörrums bruk reser
sig som ett tydligt
landmärke som kan
beskådas från flera håll.
Ett flertal ledningar går idag
genom området samt ett
järnvägsspår. Inom området går Byggesvägen i nordsydlig riktning
och flera mindre interna vägar. Flera stenmurar finns inom området
vilket tyder på att marken tidigare varit odlad eller betad. Den nya
detaljplanen ska ligga direkt norr om befintlig detaljplan, C39,
lagakraftvunnen 1987, som reglerar markens ändamål till industri
och småindustri. Den norra delen av befintlig detaljplan avses till
viss del att ersättas. Se karta.
Viljeriktningen i den gällande översiktsplanen är att de större
befintliga företagen i kommunen såsom exempelvis Södra Cell
Mörrum avses att beaktas t.ex. genom tillgång till bra
expansionsmöjligheter samt att deras intresse beaktas vid planering
och nybyggnation. I förslag till översiktsplan, 2030, anges att
området väster om Karlshamns stadskärna präglas av industrier och
tyngre verksamheter. För att långsiktigt säkra verksamheterna och
för att möjliggöra för en utveckling av området för verksamheter,
bland annat med växthus, bör ett programarbete göras för området
mellan Södra cell i väster och Stilleryd och Karlshamn i öster. En ny
vägsträckning föreslås även som binder samman
verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. Den
föreslagna vägen följer i huvudsak befintliga vägsträckningar.
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Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med
överhoppat programskede.
Flygfoto över planområdet med
omnejd

Samlad bedömning
Bedömningskriterier
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4)

1. Planens eller programmets
karaktäristiska egenskaper i
bedömningen skall särskilt beaktas i
vilken utsträckning planen eller
programmet
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och
driftsförhållanden eller genom att fördela
resurser,

Bedömning
Planen med dess bestämmelser anger riktlinjer
och krav på kommande verksamheters omfattning
och art avseende bebyggelsens omfattning,
placering och gestaltning. Detaljplanen omfattar idag
mark som inte är planlagd. Majoriteten av det
föreslagna planområdet består av jordbruksmark,
vägar, ledningsgator, stenmurar samt ett fåtal
byggnader. Några av byggnaderna avses att rivas i
samband med exploatering. Den föreslagna
detaljplanen kommer att reglera markanvändningen
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till i huvudsak industri. Inom planområdet finns
Södra Cells kursgård.

Södra Cells kursgård i den norra delen av planområdet

b) har betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan,

Viljeriktningen i den gällande översiktsplanen är att
de större befintliga företagen i kommunen såsom
exempelvis Södra Cell Mörrum avses att beaktas
t.ex. genom tillgång till bra expansionsmöjligheter
samt att deras intresse beaktas vid planering och
nybyggnation. Inga övriga program eller planer
bedöms att påverkas. Projektet, Pm systemanalys
Karlshamn, utreder energisystemkoncept och
möjliga lokaliseringar av växthus inom ett begränsat
område strax söder om Mörrum i Karlshamns
kommun. I rapporten redovisas energimässiga förutsättningar vilka sammanställs till förslag på
energisystemkoncept och möjliga scenarios vad
gäller storlek på växthusanläggningen. Därefter har
lämpliga lokaliseringar inom projektområdet
undersökts och testats mot olika
landskapsperspektiv för att få fram relevanta
problemställningar. I rapporten presenteras tre
scenarios med lokalisering vilka utvärderas i en
swot-analys. Detaljplanen ingår som en del i
rapportens projektområde.

c) har betydelse för integreringen av
miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar
utveckling,

Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande vid
byggande, avfallshantering och energiförsörjning.
Området ligger strategiskt placerat i närheten av
befintlig industriverksamhet. Vattenförsörjningen
kommer från Mörrumsån. Avloppsvatten, dagvatten
m.m. leds i en avloppstub, 5,6 km ut i
Pukaviksbukten där yttersta 1800 meter är
diffusörsträcka. Avloppsnätet består av 7 system.
1. Sanitärt avlopp: Leds till trekammarbrunn och
därefter till externreningen.
2. Blekeriavlopp: Överskott av blekeribakvatten och
torkmaskin-bakvatten från linje 2 plus bakvatten
eftersileri 1.
3. Fiberförande avlopp: Golvavlopp,
torkmaskinbakvatten från linje 1 från fiberlinjen
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4. Vattenverksavlopp: Avlopp från Södra Cell
Mörrums vattenverk.
5. Renvattenavlopp Övriga: Renvatten från samtliga
avdelningar.
6. Renvattenavlopp Pannhus: Samlade
renvattenavlopp från pannhus och återvinning.
7. Dagvattenavlopp: Från hela fabriksområdet.
Hela fabriksområdets dagvatten leds till den
gemensamma avloppstuben från fabriken, dels via
separata ledningar och dels via bäck väster om
fabriken. Denna bäck dränerar även ett område
väster om fabriken. Bäckens vatten pumpas in i
lamellsedimenteringen. Planområdet avses använda
befintligt VA-system.
Idag finns två fjärrvärmeledningar som utgår från
Mörrums bruk varav en går till Mörrum och den
andra till Karlshamn. Ledningen passerar aktuellt
planområde. Spillvärmen från Södra Cells
anläggning i Mörrum svarar idag helt och hållet för
fjärrvärmeleveranserna till såväl Mörrum som
Karlshamn året runt.
d) innebär miljöproblem som är relevanta för
planen, eller
e) har betydelse för genomförandet av
gemenskapens miljölagstiftning.

2. Typen av påverkan och det område
som kan antas bli påverkat. I
bedömningen skall särskilt beaktas.

Planen bedöms medföra en risk för betydande
miljöpåverkan därför ska en
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Ingen negativ påverkan förväntas. Frågan
kommer att utredas i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Bedömning

a) sannolikheten, varaktigheten och
Störningen är relativt begränsad eftersom det i
frekvensen av påverkan och möjligheten huvudsak berör trafikleder som redan idag
att avhjälpa den,
trafikeras av tung trafik. Övergående miljöproblem
kan uppstå i och med iordningställande av
planområdet. Området som helhet med dess
industrier är redan till viss del bullerstört.
b) påverkans totaleffekt,

Stor del av marken inom fastigheten är redan
ianspråktagen av befintlig verksamhet. Dock
kommer jordbruksmark ianspråktas vilket innebär att
oexploaterad yta exploateras enligt nu aktuell
detaljplan. Påverkan bedöms bli relativt stor på
naturmiljön och landskapsbilden inom planområdet.
Området ligger dock i anslutning till
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industriverksamhet där man kan förvänta sig att det
förekommer denna typ av verksamheter.
Detaljplanen bidrar till ökad trafik både via väg
och järnväg efterhand som nya verksamheter
etablerar sig och Södra Cells produktion ökar.
Planområdet ligger dock i ett område där
industriverksamhet redan pågår så påverkans
totaleffekt bedöms bli begränsad. Frågan kommer
att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Södra Cells verksamhet söder om planområdet

Ingen negativ påverkan förväntas.
c) påverkans gränsöverskridande art,
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,

Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras.
Frågan kommer att utredas i
miljökonsekvensbeskrivningen.

e) påverkans storlek och fysiska omfattning,

Planområdet är totalt ca 30 hektar. Området kommer
att innebära en förändring av markanvändningen då
stor del av planområdet idag består av
jordbruksmark. Marken kommer att iordningställas
för industriverksamhet. Planförslaget innebär ett
relativt stort intrång i naturmiljön och en varaktig
förändring av landskapsbilden. En naturinventering
avses att genomföras.

f) vilken betydelse och sårbarhet som det
påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna
miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella
särdrag i naturen, och

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv
markanvändning eller överskridna
miljökvalitetsnormer.

g) påverkan på områden eller natur som har
erkänd nationell, gemenskaps- eller
internationell skyddsstatus.

Planområdet omfattar inte något sådant område.
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Ställningstagande
Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen
(PBL) erfordras.

X

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL)
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Miljöbalken, MB
Frågeställningar
Kap. 3
Berör ett genomförande av
planen:
1. Stora opåverkade
områden, enligt § 2?

Ja Nej

Kommentarer

Nej

(Kommunens översiktsplan)

-

2. Ekologiskt särskilt
känsliga områden, enligt
§ 3?

(Kommunens översiktsplan,
kommunens naturvårdsprogram,
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och
sumpskogsinventering)

Nej

3. Jord- och
skogsbruksmark, enligt §
4?
-

(Kommunens översiktsplan
länsstyrelsens klassning av
jordbruksmark, skogsstyrelsens
översiktliga skogsinventering,
kommunens naturvårdsinriktade
skogsbruksplan)

Söder om planområdet finns ett område som är
utpekat som ekologiskt känsligt. Området bedöms
ej påverkas av förslagen detaljplan.
Marken består av brukningsvärd jordbruksmark MB
3 kap 4 §. En naturinventering kommer att
genomföras i samband med samrådet. Bedömningar
kan ändras utifrån kommande
naturvärdesinventering. Området avses att
planläggas för industrimark om inte några större
naturvärden påträffas.

Ja

Vy över den östra delen av planområdet

-

4. Mark- och
vattenområden med
betydelse för yrkesfiskeeller vattenbruk, enligt §
5?

Nej

(Kommunens översiktsplan)
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-

-

-

5. Mark- och
vattenområden med
natur- och kulturvärden
samt av betydelse för
friluftslivet, enligt § 6?

Ja

(Kommunens översiktsplan,
”Karlshamns
innerstadsbebyggelse”,
kulturminnesvårdsprogrammet, §
38-område, kommunens
naturvårdsprogram.)

Se vidare under kap. 7 MB.
6. Mark- och
vattenområden med
värdefulla ämnen och
material, enligt § 7?

Inom området finns även två naturminnen
registrerade.

Nej

(Kommunens översiktsplan, SGU
– inventeringar; grus, berg, morän)

7. Mark- och
vattenområden som är
särskilt lämpade enligt §
8 för?
a) Industriell produktion?
b) Energiproduktion,
energi-distribution

(nätkonsession och
ledningsrätter för el- och
energidistribution)
(Kommunens
översiktsplan/planlagd mark)?

c) Kommunikationer (vägar,
järnvägar, sjöfart, luftfart,
telekommunikationer,
kollektivtrafik)?

Nej

Nej

Inom planområdet finns ett flertal kraftledningar, 10
kV och 50 kV. U-område kommer att finnas för
framtida nergrävningar samt erforderligt
skyddsavstånd till de luftburna ledningarna, genom lområde.

Nej

d) Vattenförsörjning?

Nej

e) Avfallshantering?

Nej

8. Mark- och
vattenområden som har
betydelse för
totalförsvaret, enligt § 9?
9. Mark- och
vattenområden av
riksintressen, enligt § 58? Se nedan.
-

Den planerade bebyggelsen innebär en viss
påverkan på natur- och kulturvärden inom området
då marken idag är obebyggd. Frågan kommer att
utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Inom
området finns fyra hotade arter (rödlistade och
Natura 2000) samt ett flertal skyddade träd.

Nej

Nej

(Kommunens översiktsplan)

a) Friluftsliv
- Mörrumsåns dalgång, FK3

Nej
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- Hällaryds skärgård –
Eriksberg – Tjärö –
Järnavik, FK4
b) Naturvård
- Stensnäs – Elleholm, NK5
- Mörrumsåns dalgång, NK6
- Ire – Loberget - Mieån,
NK7
- Eriksberg – Tjärö –
Järnavik – Tärnö, NK8
- Persgärde – Tattamåla,
NK37
- Stärnö, NK38
c) Kulturmiljövård
- Letesmåla, K3
- Elleholm, K4
- Mörrum, Karlshamn, K5
- Karlshamns stad, Kastellet
och Boön, K6
- Ire, K7
- Djurtorp, K8
d) Yrkesfiske
- Området mellan inre
trålgränsen och
territorialvattengränsen samt
angränsande del av
Hanöbukten, Y3.
e) Energiproduktion
- Karlshamnsverket och
Område norr om
Munkahusviken
- Område norr om
Munkahusviken
f) Sjöfart
- Karlshamns djuphamn

g) Järnväg
- Blekinge Kustbana
h) Vägar
- E 22
- Länsväg 121

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Huvuddelen av Södras produkter transporteras
med båt. Södra har egna långtidschartrade
fartyg som är försedda med katalysatorrening, men
transporterna sker även med andra båtar. Utökat
planområdet innebär större produktion.

Nej
Nej
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i)

Värdefulla ämnen, mineral
- Diabas – Stärnö

j)

Totalförsvaret
- Castellet
- Stärnö

Nej

Nej

k) Natura 2000-områden
Se bilaga 1 till denna
behovsbedömning.

Nej

l) CW-områden (Convention of
Wetlands)/Ramsar-områden
- Blekinge skärgård
- Mörrumsån Pukaviksbukten
Kap. 4
Berör ett genomförande av
planen:
1. Åsnen med öar och
strandområden och
områdena söder därom,
utmed Mörrumsån och vid
sjön Mien till Pukaviksbukten
och Listerlandet, enligt § 2,
där turismens och
friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt
beaktas?
2. Kustzonen, enligt § 4, med
begränsningar för fritidsbebyggelse?
Ja
-

Nej

Nej

Del av området berörs av riksintresset
högexploaterad kust, MB 4 kap 4 §. Området som
helhet är redan ianspråktaget genom
industriverksamhet i söder och tomatodling i öster.
Påverkan bedöms som mindre i sammanhanget.

(Kommunens översiktsplan)

3. Mörrumsån, enligt § 6, där
vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål
inte får utföras?
Kap. 5
Iakttas gällande
miljökvalitetsnormer?

(Förordningarna om
miljökvalitetsnormer; fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554),
omgivningsbuller (SFS 2004:675),
utomhus-luft (SFS 2001:527) och
vattenmiljö (SFS 2004:660).)

Söder om planområdet finns ett Natura 2000område. Eventuell påverkan på området kommer att
belysas i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Nej

Ja

Miljökvalitetsnormerna bedöms ej påverkas av
planen. Eventuell trafikökning till området samt buller
kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.
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Kap. 7
Berör ett genomförande av
planen områden med skydd?
1. Allemansrätt
2.
3.
4.
5.
6.

Nationalpark
Naturreservat
Kulturreservat
Naturminnen
Biotopskyddsområden

7. Djur/växtskyddsområden
8. Strandskyddsområden
9. Miljöskyddsområden
10. Vattenskyddsområden
Kap 10.
Omfattar planen mark- och
vattenområden samt byggnader
och anläggningar som är så
förorenade att det kan medföra
skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön?

Ja

Stor del av planområdet omfattas av
allemansrätten.
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja

Inom planområdet finns ett flertal stenmurar som
omfattas av biotopskydd. Flera av stenmurarna
avses att tas bort i samband med exploatering av
planområdet. Stenmurarna omfattas av biotopskydd
7 kap. 11 § Miljöbalken och en ansökan om dispens
från biotopskydd avses att lämnas in till
länsstyrelsen efter samrådet.
Nej

Ja
Nej
Nej

Det finns ett öppet dike inom området som troligtvis
omfattas av strandskyddsbestämmelser. Frågan
kommer att utredas vidare.

Nej

(Länsstyrelsens identifiering av
förorenade områden.)

Övergripande miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen
åstadkommer effekter som:
1. Strider mot kommunens
lokala Agenda 21?

Nej

2. Strider mot nationella
miljömål?

Nej

3. Strider mot regionala
miljömål?

Nej

4. Strider mot kommunens
miljöledningssystem?

Nej

Sammantaget bedöms den föreslagna
exploateringen inte strida mot Agenda 21.
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5. Var för sig är
begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?
6. Kan orsaka skada på
människors hälsa, direkt eller
indirekt?
Övrigt
Kommer verksamheter som
planen tillåter eller
iordningställandet av
planområdet att kräva anmälan
eller tillstånd enligt miljöbalken?

Nej

Nej
Verksamhet i området kan komma att kräva
anmälningar och tillstånd enligt Miljöbalken. Detta
(Nej) kan inte förutses i detalj i detaljplaneskedet utan
behandlas enligt gängse rutiner för
tillståndsärenden.

Plan- och bygglagen, PBL

(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)
Frågeställningar
Ja Nej
Kap. 2
Kan ett genomförande av planen:
Ja
1. Medföra avsevärd förändring
av mark- eller
vattenanvändningen i området,
enligt § 2?

Kommentar
Detaljplanen innebär en förändring i den norra
delen av fastigheten Rävabygget 4:1 som idag
utgörs av natur och saknar detaljplan.
Stor del av planområdet utgörs idag av
jordbruksmark som avses att användas för
verksamheter vilket innebär en landskapsmässig
förändring.

2. Innebära påverkan, enligt § 5,
på de boendes och övrigas
hälsa på grund av:
a) Radonförekomst?
-

(Radonkarta, radonregister)

Nej

b)
-

Klimatologiska faktorer?
Solförhållanden
Vindförhållanden
Förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller
klimat (regionalt eller lokalt)?

(Nej)
(Nej)
(Nej)

Ingen radonundersökning har gjorts i området.
Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta
(uran) utgör marken lågriskområde vad avser
radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten
radonhalt inne i byggnader utförs vid
projekteringen av nybyggnation. Gränsvärdet för
radon på arbetsplatser är 400 Bq/m3.
Beroende på hur de tillkommande byggnaderna
placeras och utformas kan både sol- och
vindförhållande samt förändringar i luftrörelser
etc uppkomma. I nuläget är utformning och
utbredning av den planerade bebyggelsen inte
känt.
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c) Trafikbuller?
-

-

d)
-

(Trafikbullerkartor, trafikräkningar,
bullerberäkningar)

Väg
Järnväg
Sjöfart

Övrigt buller?
Externt industribuller
Motorsport
Skjutbana
Annat buller

Ja
Ja
Ja

Ja

Nej
Nej
Nej

e) Vibrationer/skakningar?

Nej

f) Störning i ”tyst miljö”?

Nej

Planen möjliggör industriändamål vilket
innebär att befintlig verksamhet utökas samt att
fler verksamheter kan etablera sig inom området.
Detta kommer att alstra mer trafik än idag.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att
belysa bullerfrågan ytterligare. Huvuddelen av
Södras produkter transporteras med båt. Södra
har egna långtidschartrade fartyg som är
försedda med katalysatorrening, men
transporterna sker även med andra båtar.
I samband med iordningställandet av
verksamhetsområdet kan buller uppkomma. Då
planområdet redan ligger i nära anslutning till
befintligt industriområde kommer påverkan på
omgivning inte bli mycket större än idag. Inom
området kan man förvänta sig att det förekommer
denna typ av verksamheter. Frågan kommer att
utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.
Under exploateringsskedet kan tillfälliga
störningar uppkomma. Frågan kommer att
utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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g) Vattenföroreningar /
förändringar / vattenföretag?
- Förändringar av
grundvattenkvalitén?
- Förändring av flödesriktningen
för grundvatten?
- Minskning av vattentillgången i
någon yt- eller
grundvattentäkt?
- Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med risk
för översvämning/uttorkning?
- Förändringar i dagvattenomhändertagandet och/eller
ytvattenkvalitén
(bakteriologiskt eller kemiskt,
temperatur och omblandning)?
- Förändring av flöde, riktning
eller strömförhållanden eller
påverkan på strandlinjen i
något vattendrag, sjö eller
havs-område?
- Krävs tillstånd för vattenverksamhet?
h) Luftföroreningar?
- Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?
- Obehaglig lukt?
i) Förekomst av elektriska/
magnetiska fält?
-

(Kommunens översiktsplan vad
gäller kraftledningars dragning.)

j)

Störande ljussken?

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Hela det befintliga fabriksområdets dagvatten
leds till den gemensamma avloppstuben från
fabriken, dels via separata ledningar och dels via
bäck väster om fabriken. Denna bäck dränerar
även ett område väster om fabriken. Bäckens
vatten pumpas in i lamellsedimenteringen.
Planområdet avses använda befintligt VAsystem. Detta kommer att beskrivas närmare i
planbeskrivningen.
Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Inom planområdet finns ett flertal kraftledningar.
Erforderligt skyddsavstånd kommer att finnas i
anslutning till ledningarna. Även u-områden
planeras inför framtida nergrävningar.

Nej

k) Närhet till djurhållning?
(”Djurhållning och bostäder kunskapsöversikt för
samhällsplanering i Blekinge län”)

Nej

3. Innebära risk, enligt § 6, för:
-

(Geotekniska utredningar, ”Bättre
plats för arbete” etc.)

a) Brand och explosion?

Nej

Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.
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-

b) Utsläpp av särskilt miljöoch hälsofarliga ämnen vid
händelse av olycka?

Nej

c) Att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa?

Nej

d) Försämrad trafiksäkerhet?
Gc-trafik
Fordonsstrafik
Parkering etc.

Nej
Nej
Nej

e) Olyckor i samband med
transporter av farligt gods?

-

f) Instabilitet i markförhållandena eller de
geologiska grundförhållandena?
Skred
Ras
Sättningar etc.

Ja
Ja
Ja

Det föreligger viss risk för skred och ras inom
området. Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.

g) Skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation?

Nej

h) Erosion?

Nej

i)

j)

Förändrade
sedimentationsförhållande
n i vattendrag, sjö eller
havsområde?
Att befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen
kan ha negativ inverkan på
projektet?

Byggesvägen som går genom området är inte en
rekommenderad farligt godsled. Tung trafik finns
dock på vägen. Frågan kommer att utredas
vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.

Nej

(Karta; transportvägar farligt
gods)

-

Inom planområdet kommer en ny väg mot
Elleholm att anläggas samt interna vägar.
Trafikutredning pågår, vilket kommer att utgöra
en del av miljökonsekvensbeskrivningen.
Planen ska även möjliggöra ett förlängt
dubbelspår för järnvägen för att möjliggöra
mer transporter av t.ex. inkommande ved och
utgående biobränsle via tåg.

Nej

(Nej)

Den föreslagna detaljplanen avses att planläggas
för liknande ändamål som omkringliggande
verksamheter.

4. Medföra påverkan, enligt § 6,
på:
a) Stads- och landskapsbilden?
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-

Fysiska ingrepp/tillförs nya
Ja
element?
- Försämring av någon vacker
utblick/viktig siktlinje eller
stadsbilds- eller landskapsmässigt skönhetsvärde?
- Betydande förändring vad
gäller sammanhanget med
omgivningen (bebyggelsehistoria,
skala, struktur etc.)?
- Skapas någon otrygg stadseller landskapsmiljö?
b) Natur- och kulturvärden?
- Betydande förändringar i
antalet eller
sammansättningen av
växtarter eller växt-samhällen?
- Betydande förändringar i
Ja
närmiljön, på grönstrukturen?
- Minskning i antal av någon
unik, sällsynt eller hotad
växtart eller växtsamhälle?
- Införande av någon ny växtart?
- Sämre möjligheter att använda
området i forsknings- eller
undervisningssyfte?
- Betydande förändringar av
antalet eller
sammansättningen av djurarter
i området (däggdjur, fåglar,
fiskar, reptiler, skaldjur,
insekter)?
- Minskning i antalet av någon
unik, sällsynt eller hotad
djurart?
- Införande av nya djurarter i
området, eller verka som gräns
Ja
för djurens förflyttningar och
rörelser?
- Försämring av fiskevatten eller
jaktmarker?

Detaljplanens genomförande kommer att
innebära en förändring av markanvändningen då
stor del av planområdet idag består av en
jordbruksmark. Marken kommer att
iordningställas för främst industriverksamhet.

Nej

Nej

Området i nära anslutning till planområdet
består av industriverksamhet. Föreslagen
detaljplan bedöms inte innebära någon
betydande förändring vad gäller sammanhanget
med omgivningen. Planen bedöms inte bidra till
någon otrygg landskapsmiljö. Tvärtom då
området kommer att användas mer frekvent än
idag.

Nej

Nej

Planförslaget innebär ett relativt stort intrång i
naturmiljön i den norra delen av fastigheten
Rävabygget 4:1 och en varaktig förändring av
landskapsbilden. En naturinventering avses att
genomförts. Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Nej
Nej
Nej

(Nej)

Frågan kommer att utredas vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Nej

Nej

Eftersom planområdet idag består av
oexploaterad jordbruksmark innebär det en
förändring för djurens förflyttningar och rörelser
då marken kommer ianspråktas för
industriverksamhet.
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Lag om kulturminnen m m
Frågeställningar
Kap. 2
Berör ett genomförande av planen:
Fasta fornlämningar enligt § 1;
a) Gravar, gravbyggnader och
gravfält samt kyrkogårdar och
andra begravningsplatser?
b) Resta stenar samt stenar och
bergytor med inskrifter,
symboler, märken och bilder
samt andra ristningar eller
målningar?
c) Kors och minnesvårdar?
d) Samlingsplatser för
rättskipning, kult, handel och
andra allmänna ändamål?
e) Lämningar av bostäder,
boplatser och arbetsplatser
samt kulturlager som
uppkommit vid bruket av
sådana bostäder eller platser,
liksom lämningar efter arbetsliv
och näringsfång?
f) Ruiner av borgar, slott, kloster,
kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra
märkliga byggnader och
byggnadsverk?
g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar,
vägmärken, sjömärken och
likartade anläggningar för
samfärdsel samt gränsmärken
och labyrinter?
h) Skeppsvrak, om minst
etthundra år kan antas ha gått
sedan skeppet blev vrak?
i) Naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller
märkliga historiska minnen är
knutna liksom lämningar efter
äldre folklig kult?

Ja

Nej

Kommentar

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Kap. 3
Berör ett genomförande av planen:
1. Byggnadsminne
Kap. 4
Berör ett genomförande av planen:
1. Kyrkliga kulturminnen

Nej

Nej

(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader,
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser.)

Medverkande tjänstemän
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Nina Malo på stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och
Miljöförbundet Blekinge väst.
Karlshamn den 16 april 2014
Nina Malo
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Bilaga 1
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun
Loberget (fågeldirektiv)
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv)
Bellevueparken (habitatdirektiv)
Boarp (habitatdirektiv)
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv)
Bökemåla (habitatdirektiv)
Elleholm norra (habitatdirektiv)
Elleholm (habitatdirektiv)
Eriksberg (habitatdirektiv)
Fölsö (habitatdirektiv)
Grimsmåla (habitatdirektiv)
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv)
Härnäs (habitatdirektiv)
Ire (habitatdirektiv)
Kvallåkra (habitatdirektiv)
Käringahejan (habitatdirektiv)
Loberget (habitatdirektiv)
Långasjönäs (habitatdirektiv)
Persgärde (habitatdirektiv)
Ringamåla (habitatdirektiv)
Slänsmåla (habitatdirektiv)
Strömma (habitatdirektiv)
Stärnö (habitatdirektiv)
Tattamåla (habitatdirektiv)
Tjärö (habitatdirektiv)
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv)
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv)
Mörrumsån (habitatdirektiv)
Pukaviksbukten (habitatdirektiv)
Öjasjömåla (habitatdirektiv)
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv)
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Översiktliga dagvattenberäkningar till detaljplan för del av fastigheten
Rävabygget 4:1 m.fl.(Södra Cell Mörrum)
Bakgrund
Södra Cell Mörrum har ansökt om upprättande av detaljplan inom del av fastigheten
Rävabygget 4:1, i syfte att utöka ytorna för vedgård och hantering av biobränsle samt att skapa
en förbättrad logistik. Detaljplanen kommer att medföra att ytor som idag utgörs av naturmark
hårdgörs och bebyggs som industrimark.
Detta förväntas medföra en stor ökning av dagvatten som behöver omhändertas, och kan
medföra ökad föroreningsbelastning på recipienten. Eftersom planen syftar till industriändamål
med miljöfarlig verksamhet görs här en översiktlig dagvattenberäkning i ett tidigt skede. Enligt
SMHI beräknas nederbördsmängden vid korta intensiva regn öka med upp emot 50 % fram till
år 2100. För nederbördsmängder som inte kan omhändertas av dagvattensystemet behöver
tillfälliga magasineringsytor och avrinningsvägar planeras.
Denna utredning utgör underlag för att bedöma om befintlig reningsanläggning har tillräcklig
kapacitet, både volymmässigt och reningsmässigt och kan på så vis utgöra underlag för
strategier för vad man gör om så inte är fallet. Enligt planförslaget beräknas utbyggnaden
medföra ”en viss ökning av föroreningsbelastningen på recipient”. Planen behöver ange en
uppskattning av vad det innebär och vilka åtgärder man planerar för att minimera miljöpåverkan
och för att underlätta att miljökvalitetsnormen uppnås.

Förutsättningar
I beräkningarna nedan förutsätts att de områden som exploateras hårdgörs helt. Eftersom
planområdet kommer utvecklas stegvis belyses nedan tre scenarion enligt följande;
•

35 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 %

•

60 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 %

•

100 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 %

Resultat
Flödesberäkningar
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på
regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P104. En
klimatfaktor på 1,25 har lagts till flödena enligt Svenskt Vattens publikation P110.
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Området är ca 35 ha stort, av detta är ca 31 ha planlagt för industri, väg 554 med tillhörande
vägområde upptar ytterligare 2 ha. Nedanstående beräkningar baseras därför på en yta om
33 ha vid 100% exploatering. Eftersom det rör sig om industrimark antas att samtliga ytor vara
hårdgjorda med avrinningskoefficienten 0,9.
I Tabell 1 visas flöden vid olika återkomsttider vid varaktigheten 20 min med en klimatfaktor på
1,25.
Tabell 1: Dagvattenflöden enligt P104.

Flöde
Dimensionerande regn
35 % exploatering

60 % exploatering

100 % exploatering

10-årsregn

2000 l/s

3400 l/s

5350 l/s

20-årsregn

2500 l/s

4250 l/s

9800 l/s

100-årsregn

4200 l/s

7250 l/s

13 600 l/s

Erforderlig utjämningsvolym
Dammvolymerna är beräknade enligt P110 med Dahlströms formel från 1979 eftersom den
fungerar bättre än den nya formeln (Dahlström 2004) vid magasinsberäkningar för långa regn.
Formlerna ger i princip samma flöde men vid magasinsberäkningar konvergerar inte Dahlströms
nya formel för långa regn och ger därför orimliga resultat. Alltså har just magasinsberäkningarna
utförts med Dahlströms formel från 1979 (med en klimatfaktor på 1,25).
Recipienten är i det aktuella fallet är Östersjön, och vattennivån i Östersjön kommer att vara
fullständigt oberoende av mängden dagvatten som tillförs från planområdet. Behovet av
fördröjning av dagvatten får istället relateras till dimensionering av de ledningar som ska avleda
dagvattnet till recipienten genom planområdet samt behov av rening av dagvatten i
dagvattenmagasin, alternativt på reningsverket.
Fördröjningsåtgärderna i beräkningarna nedan är dimensionerade för ett utgående flöde/
kapacitet på 1,5 l/s per ansluten hektar mark vilket motsvarar naturlig avrinning från ej
exploaterad mark. Antagandet om utgående flöde är baserat på att det finns en begränsning i
mängden vatten som kan släppas genom exempelvis en ledning, ett dikningsföretag eller
reningsverket. Om utloppet istället är direkt i Östersjön kan det utgående flödet ökas och
erforderlig magasineringsvolym kan då blir då mindre och baseras istället på erforderlig
uppehållstid för rening.
Skillnaden mellan volymen vatten som rinner in och den som rinner ut under den mest kritiska
tidsperioden ger den volym som fördröjningsåtgärderna behöver ha. Erforderlig
utjämningsvolym för beräknade flöden kan ses i Tabell 2.
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Tabell 2: Erforderlig utjämningsvolym enligt P110.

Erforderlig utjämningsvolym
Dimensionerande regn
35 % exploatering

60 % exploatering

100 % exploatering

10-årsregn

6300 m3

10 800 m 3

18 000 m 3

20-årsregn

8900 m3

15 250 m 3

25 500 m 3

Diskussion
Det är inte rimligt att använda en reningsanläggning för alla typer av dagvatten. Rening av
dagvatten ska ske utifrån den föroreningsbelastning som förväntas från den aktuella ytan. För
de flesta ytor är det tillräckligt med någon form av utjämnings- och reningsmagasin. Då det
oftast är rening av främst fosfor, kväve och olja som är aktuellt.
Eftersom ytorna beräknas få en hög hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora magasineringsvolymer som följd. Magasinsberäkningarna är baserade på hårt strypta magasin.
Möjlighet att släppa ut ett större flöde än 1,5 l/s per ansluten hektar mark medför en mindre
erforderlig fördröjningsvolym.
Dagvattensystemet dimensioneras lämpligen för regn med en återkomsttid på 10 eller 20 år.
Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot är det
viktigt att säkerställa att det finns stråk där så stora regn kan avledas ytledes. Området bör
därför höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd.
Troligtvis kommer området att exploateras succesivt. Fördröjningsåtgärder för dagvatten bör
anpassas därefter. När det står klart hur området kommer att exploateras krävs vidare
utredningar angående föroreningshalter, recipienter samt utformning av dagvattensystemet med
lämpliga fördröjningsåtgärder samt placering av dessa.
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PM KLIMATANPASSNING

2018-11-16

Översiktliga dagvattenberäkningar till detaljplan för del av fastigheten
Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum)
Bakgrund
Södra Cell Mörrum har ansökt om upprättande av detaljplan inom del av fastigheten
Rävabygget 4:1, i syfte att utöka ytorna för vedgård och hantering av biobränsle samt att skapa
en förbättrad logistik. Detaljplanen kommer att medföra att ytor som idag utgörs av naturmark
hårdgörs och bebyggs som industrimark.
Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer med säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden (Lst
dnr 424-3167-14). Med år 2100 som planeringshorisont beskrivs marknivå +3,0 m (RH2000)
generellt gälla som säker nivå för industrimark med miljöfarlig verksamhet. För icke miljöfarlig
verksamhet är motsvarande säkerhetsnivå +2,5 m (RH2000). Inom det aktuella planområdet
skall grundläggning enligt detaljplanen ske på minst +3,0 m (RH2000).
De klimatindikatorer som är relevanta att beakta i detta planärende är stigande havsnivåer,
påverkan på grundvattennivå, intensivare nederbörd samt högre flöden i vattendrag. Nedan
diskuteras hur respektive klimatindikator beaktas var för sig, samt hur kombinationseffekter av
flera indikatorer beaktas. Hänsyn tas till de lokala förutsättningarna för att tydliggöra risk för
kombinationseffekter.

Förutsättningar
Karlshamns kommun har utarbetat ett klimatunderlag till sin nya översiktsplan innehållande
bland annat effekter av stigande havsmedelvattenstånd (Sweco, 2014). Figur 1 visar den mark
som översvämmas vid vattenstånd <1, 1-2 och 2-3 m. Figuren utgår från nuvarande topografi i
området.
Vid Kungsholmsfort finns Sveriges näst längsta mätserie av vattenstånd som sträcker sig
tillbaka till 1886/1887. Mätserien visar att det maximala högvatten som har uppmätts i aktuell del
av Östersjön under de senaste 130 åren är cirka +1,5 m. Givet en höjning av medelvattenytan
med 1 m fram till år 2100 kan framtida extremhögvatten förväntas ligga kring +2,5 m (RH2000).
Sannolikheten att ett högvatten skulle nå ända upp till +3,0 m inom de närmsta 100 åren är
mycket liten, och det är inte relevant att beakta stillvattenytor kring +3,0 m.
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Figur 1. Planområdet vid förhöjd medelvattennivå i havet med +1, 2 och 3 meter i RH2000. Den prickade
linjen utgör planområdets gräns.

Avrinningsområden, dikningsföretag och vattenförekomster
Planområdet ligger inom avrinningsområdet Sternö-Stilleryd 85/86 och berör vattenförekomsten
Yttre Pukaviksbukten (SE560695-144620). Avrinningsområdet saknar något dominerande
vattendrag som samlar upp vatten från mindre biflöden, istället finns ett antal mindre
flödesvägar/diken som leder vatten ner till Östersjön. I anslutning till planområdet finns ett antal
dikningsföretag. En stor del av den avrinning som genereras inom avrinningsområdet passerar
inte genom planområdet. Avrinningsområdets geografiska fördelning och planområdets
avgränsning framgår av figur 2.
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Figur 2. Avrinningsområde och planområdets avgränsning.

Stigande havsnivå
Normalvattenståndet i södra Östersjön förväntas stiga med cirka 1 m fram till 2100. Det innebär
att förväntat normalvattenstånd i havet år 2100 ligger omkring + 1,0 (RH2000). Höjningen av
medelvattenståndet innebär att även högvattenstånden når högre. Beaktat att den högsta
högvatten som har uppmätts under de senaste 130 åren har varit knappt +1,5 m är en
stillvattenyta av +2,5 m en rimlig nivå för ett extremhögvatten år 2100.
Effekten av stigande havsnivåer har beaktats genom att grundläggning inte kommer att ske
lägre än +3,0 m (RH2000). Den valda nivån stämmer överens med Länsstyrelsens generella
säkerhetsnivå med avseende på den tilltänkta markanvändningen.
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Ökad nederbörd
Risken för översvämning i samband med skyfall kommer att öka i takt med att
klimatförändringar leder till intensivare nederbörd. Dagvattenprojektering hanteras inte inom
planärendet, men värt att belysa är att det inte finns något behov av utjämning av dagvatten
från området i syfte att skydda någon recipient från översvämning. Recipienten är i det aktuella
fallet är i princip Östersjön, och vattennivån i Östersjön kommer att vara fullständigt oberoende
av mängden dagvatten som tillförs från planområdet. Behovet av fördröjning av dagvatten får
istället relateras till dimensionering av de ledningar som skall av leda dagvattnet till recipienten
genom planområdet samt eventuellt behov av rening av dagvatten.

Grundvattenhöjning
I kustnära områden kan grundvattennivån förväntas vara snarlik havets medelvattennivå. I takt
med att havsmedelnivån stiger kommer även grundvattennivåerna i kustnära områden att stiga.
I det område som omfattas av planområden kan en grundvattenyta kring +1,0 (RH2000)
förväntas kring år 2100. Eftersom grundläggningen inom planområdet kommer att ske på minst
+3,0 m (RH2000) finns ingen anledning att tro att stigande grundvattennivåer skulle leda till att
planområdet blir olämpligt i framtiden. Inte heller vid högvattenstånd finns anledning att befara
att grundvatten skulle leda till skador inom planområdet. Extrema högvatten är generellt
kortvariga, och grundvattenytan hinner då inte följa med i havsvattennivåns variationer. Även
om platsens geologiska förutsättningar skulle vara sådana att grundvattenytan hinner följa med i
havsvattenytans variationer kommer grundvattenytan inte att stiga högre än havsvattenytan.
Eftersom planområdet ligger på en nivå där den är skyddad mot ytvattenöversvämningar från
havet, och grundvattennivån aldrig kommer att vara högre än havsnivån (sannolikt kommer den
att vara betydligt lägre) behöver stigande grundvatten inte beaktas mer än att fastställa lägsta
grundläggningsnivå till +3,0 m (RH2000).

Vågöverspolning
Det är mycket osannolikt att området kommer att utsättas för vågor. Området ligger längst in i
en långsmal vik i nord-sydlig riktning. Viken är i sin bredaste del cirka 500 m, men smalnar
snabbt av till 300 m eller mindre. Detta gör att endast vågor inom ett mycket smalt nordligt
riktningsspann kan nå in i viken. Rakt nordliga vågor genereras av rakt sydlig vind (vågors
riktning namnges utifrån vart de är på väg medan vindens riktning namnges utifrån var det
blåser från). Att högvatten skulle sammanfalla med exakt de sydliga vindar som krävs, och att
vinden skulle hålla i sig och vara av sådan styrka att fullt utvecklade vågor hinner uppstå, är i sig
osannolikt. Även om sydliga vindar skulle sammanfalla med högvattnets peak så finns en stor
landmassa rakt söderut (området kring Sölvesborg) som begränsar det vattenområde över vilket
nordliga vågor som når in i viken kan genereras. Detta gör det ytterligare osannolikt att stora
vågor överhuvudtaget kommer att falla in i viken samtidigt som högvatten råden.
Om vågor trots ovanstående faktorer ändå skulle nå in i viken så måste de färdas över 1,5 km i
en smal vik där friktion längs vikens sidor succesivt kommer att minska den tillgängliga
vågenergin innan vågorna når fram till planområdet. Vågorna måste sedan vika av mot nordöst
för att ta sig förbi det upplagsområde på nivå cirka +5,0 m (RH2000) som är den första
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landmassa vågorna möter. Vågorna ska därefter ta sig över den enskilda väg som korsar diket i
planområdets sydöstra gräns med en lägsta nivå kring +1,1 m (RH2000), vilket kommer att
bryta eventuell kvarvarande vågenergi. Att vågor överhuvudtaget skulle nå fram till planområdet
är så osannolikt att det inte är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder baserat på
vågöverspolning

Högvattenföring i diken
I planområdets nordöstra del finns två mindre diken som rinner samman till ett. Diket rinner
söderut genom planområdet och mynnar i Pukaviksbukten (figur 3). Diket är förhållandevis litet
vilket indikerar att vattenmängderna som rinner i diket är relativt små. Små vattenmängder
stämmer väl överens med den generella karaktären för avrinningsområde Sternö-Stilleryd
85/86, att det inte finns någon huvudsaklig flödesväg som samlar vatten från hela
avrinningsområdet utan flera mindre och av varandra oberoende flödesvägar ner till havet.
Eftersom avrinningsområdet för varje enskild vattenväg är förhållandevis litet är också mängden
vatten som överhuvudtaget kan uppstå i vattendraget begränsad.

Figur 3. Inom planområdets nordöstra del rinner två diken samman till ett som sedan mynnar i Pukaviken.
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Höga flöden kan leda till att vattenytan stiger snabbt i dikesfåran, men när nivån väl når över
dikeskrönen tillgängliggörs ett flera hundra meter brett svämplan med mycket stor utjämnande
och fördröjande kapacitet. I normala fall kommer vattenytans stigning i princip att avstanna när
vatten väl svämmar ut över svämplanet. Även om vattenytans stigning skulle fortsätt,
exempelvis på grund av att utflödeskapaciteten i trumman under den enskilda väg som korsar
diket i planområdets sydöstra gräns skulle vara begränsad, så kommer vattnet kring nivå +1,0
till +1,3 m (RH2000) att rinna över denna väg. Det finns med nuvarande förhållanden ingen
realistisk möjlighet för vattnet att nå upp till grundläggningsnivå +3,0 m (RH2000) inom
planområdet till följd av höga flöden.
Om diket skulle kuverteras måste högflöden beaktas vid dimensionering av kulvertar för att inte
oacceptabel dämning ska uppstå uppströms kulverten. I granskningshandlingen av planen
planläggs dock större delen av det område som ligger ut med diket på nivåer under +1 m
(RH2000) som natur. Eventuell utfyllnad av svämplanet är en tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalkens 11 kap, liksom kulvertering av diket.
Väster om planområdet löper ytterligare ett dike. Situationen är snarlik som för diket genom
planområdet, att när väl dikefåran svämmar över så tillgängliggörs stora svämplan vilket
begränsar hur högt vattennivån kan stiga. Det finns med nuvarande förhållanden ingen
realistisk möjlighet för vatten från diket väster om planområdet att nå upp till grundläggningsnivå
+3,0 m (RH2000) inom planområdet till följd av höga flöden.

Kombinationseffekter
Följande kombinationseffekter studeras
▪

Hög havsnivå i samband med skyfall

▪

Hög havsnivå i samband med högflöde i diken

Att högvatten skulle sammanfalla med skyfall är mycket osannolikt, eftersom skyfall uppstår vid
konvektiva regn som uppstår under sommarens varma månader, medan extrema högvatten
hänger samman med höst- och vinterstormar. De två inträffar således vid olika tidpunkter på
året, och behöver som extremhändelser inte beaktas i kombination. Hur de två har beaktats var
för sig beskrivs ovan.
Att högvatten skulle sammanfalla med höga flöden är osannolikt men inte otänkbart. Det är
relevant att beakta kombinationen eftersom hög vattennivå i havet sänker den tillgängliga
fallhöjden längs dikesprofilen, vilket leder till att vattnets flödeshastighet sänks. Med en minskad
flödeshastighet måste vattennivån i diket stiga för att få igenom samma mängd vatten, vilket är
anledningen till att en hög nivån i havet ökar risken för översvämning i diket.
Sett till dagens förhållanden kommer kombinationen av högvatten och högflöde (om den alls
inträffar) inte att leda till någon risk för översvämning inom planområdet, eftersom
grundläggning ska ske på +3,0 m (RH2000). Givet en medelvattenstigning av cirka 1,0 m och
ett extremhögvatten om knappt 1,5 (samma storleksordning som det högsta högvatten som har
uppmätts de senaste 130 åren) skulle havets vattenyta nå upp till cirka +2,5 m (RH2000) vid ett
extremhögvatten kring år 2100. Det betyder att det fortfarande finns 0,5 m marginal innan
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planområdet påverkas. Sett till det flera hundra meter breda svämplan som i dagsläget finns
längs diket kommer det att vara omöjligt för flödet i diket att höja vattenytan över hela
svämplanet med en halvmeter över havsnivån.
Om dagens svämplan skulle fyllas upp eller diket kulverteras kommer det att påverka hur
högvatten och högflöde samverkar. Detta bör beaktas om utfyllnad eller kulvertering skulle bli
aktuellt så att tillräcklig kapacitet bibehålls även efter detta.
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Sammanfattning
Södra Cell Mörrum har ansökt om upprättande av detaljplan inom del av fastigheten
Rävabygget 4:1, i syfte att utöka ytorna för vedgård och hantering av biobränsle samt att
skapa en förbättrad logistik.
För att belysa miljökonsekvenserna av detaljplanen redovisas här en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tonvikten läggs på att belysa frågor rörande trafik, buller, hälsa och
säkerhet, naturmiljö, landskapsbild, vatten och klimatanpassning.
Detaljplanen kommer att medföra en viss ökning av trafik till och från Södra Cell Mörrums
verksamhet, vilket är negativt ur miljösynpunkt. Trafikbuller från verksamheten bedöms
dock inte överskrida riktvärden för trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Planen
säkerställer möjligheten att anlägga ett dubbelspår för järnväg, vilket är positivt ur
miljösynpunkt, då lastbilstransporter på väg därmed kan minskas.
Ur perspektivet hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta
negativa konsekvenser.
Detaljplanen bedöms medföra negativa miljökonsekvenser genom bortfallet av naturmiljöer med vissa värden för växter och djur. En avvägning mot naturintresset har gjorts
och de områden som har identifierats med högst värden har tagits bort ur planen eller
planläggs som natur. De miljöer som går förlorade genom detaljplanens genomförande är
typiska för stora delar av södra Blekinge vilket innebär att de arter som påträffats inom
området kan förväntas finnas på många platser i landskapet. Konsekvenserna får därför
ses som acceptabla i förhållande till de naturvärden som konstaterats inom planområdet.
Detaljplanen innebär att mängden hårdgjorda ytor inom området ökar. Bedömningen är
dock att påverkan på recipienten är acceptabel samt att detaljplanen inte motverkar
uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer för vatten.
Stigande havsnivåer och högvatten i kringliggande vattendrag påverkar planområdet.
Under förutsättning att grundläggning inte kommer att ske på lägre nivå än +3,0 m
(RH2000) bedöms det inte finnas risk för skada på byggnader. De ytor runt diket i öster
som undantas som naturmark fungerar även som svämplan som minskar
konsekvenserna av högvattenföring.
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Södra Cell Mörrum (hädanefter benämnt SCM) tillverkar idag textilmassa och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur kapacitets- och energisynpunkt har SCM
arbetat fram en strategisk plan som kräver utökade ytor för att kunna realiseras.
Energieffektiviseringar i framtiden kommer att leda till ökat överskott av biobränsle som
behöver hanteras genom att säsongslagras eller levereras till kund. Detta biobränsle bör
ur ett miljö- och logistikperspektiv lagras vid SCM för att undvika onödiga transporter och
dubbelhantering. Detta kräver utökade ytor för hantering av biobränsle.
Då verksamheten utvecklas kan så småningom även en ny infartsväg till vedgården och
en ny logistik för lastbilar och arbetsmaskiner bli aktuell. Verksamhetens utveckling
innebär även att det kan närheten till SCM ge synergieffekter i form av t ex energiströmmar och logistik. för etablering av mindre verksamheter/ industrier inom området.
De ytor som idag finns detaljplanelagda för industri i anslutning till SCM är inte tillräckliga
för att möta dessa behov. Det krävs därför en ny detaljplan i direkt anslutning till befintlig
detaljplan för att möjliggöra utökade ytor för vedgård och hantering av biobränsle samt en
förbättrad logistik.
Detaljplanen bör även möjliggöra att en av de luftledningar som idag går genom det
aktuella området kan läggas ner som markkabel och att vägen mot industrin och Elleholm
flyttas för att säkerställa en bättre trafiksituation för såväl industrin som allmänhet. Planen
bör även säkerställa möjlighet för dubbelspår för järnväg för att skapa förutsättningar för
fler transporter via tåg.
Genomförandet av detaljplanen kan, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900), antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet kommer att
tas i anspråk för industriändamål. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap miljöbalken.
Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. Den syftar även till att föreslå åtgärder för att
begränsa negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen är tänkt att läsas
tillsammans med detaljplanen, där det finns mer utförliga beskrivningar och illustrationer
av detaljplanen.

1.2

Avgränsningar

1.2.1 Geografi
Planområdet är lokaliserat direkt norr om SCM:s verksamhetsområde och avgränsas i
öster av Klavavägen och i norr och väster gränsar det till öppen odlingmark (figur 1).
Planområdet är 34 hektar.
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Figur 1. Geografisk avgränsning av planområdet.

1.2.2 Tid
De bedömningar som görs för nollalternativet och detaljplanen utgår från jämförelseåret
2025 då detaljplanen bedöms kunna vara fullt genomförd.
1.2.3 Miljöaspekter
Avgränsning av miljöaspekter har gjorts mot bakgrund av genomförd behovsbedömning
(dvs en bedömning av behovet av en MKB). De nyckelfrågor som identifierades är trafik,
buller, hälsa och säkerhet, naturmiljö, landskapsbild, vatten samt stigande havsnivåer. En
sammanställning av de miljöaspekter som anses mest relevanta visas i Tabell 1. I
tabellen finns även en motivering av varje miljöaspekt. Motiveringen har reviderats under
arbetet med MKB:n.
Denna MKB behandlar enbart detaljplanens miljökonsekvenser. Det ska noteras att
miljöbalkens definition av miljökonsekvenser inte innefattar arbetsmiljöaspekter, som
regleras av separat lagstiftning. Värderingen av olika aspekter innefattar inte heller
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sociala eller ekonomiska konsekvenser vilka även de är av vikt för att bedöma
detaljplanens hållbarhet.
Tabell 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n.
Miljöaspekterna har avgränsats i behovsbedömningen.

Miljöaspekter

Motivering

Trafik

Detaljplanen får konsekvenser avseende trafikflöden. Det innebär en
utökning av verksamheten som i sin tur generar en ökad trafik. Planen
innebär även förutsättningar för utbyggnad av dubbelt järnvägsspår.
MKB:n baseras på den trafikanalys som utarbetats i samband med
diskussionerna kring ny trafiklösning på platsen.

Ljudmiljö och buller

Planområdet är i nuläget påverkat av buller från befintlig industri.
Detaljplanen kommer att medföra en trafikökning och en utökning av
industriverksamheten. Konsekvenser avseende buller studeras i
MKB:n.

Hälsa och säkerhet

Detaljplanen omfattar väg- och järnväg. MKB:n belyser därför risker
avseende bland annat tunga transporter inom planområdet. Planområdet omfattar vidare en 50 kV och en 10 kV kraftledning. Påverkan
från elektromagnetiska fält studeras översiktligt liksom risker avseende
brand.

Naturmiljö

Detaljplanen innebär ianspråktagande av jordbruks- och naturmark.
Konsekvenser för naturvärden inom och i angränsning till
programområdet studeras.

Kulturmiljö

Inga kända kulturmiljövärden berörs av detaljplanen. Aspekten berörs
inte ytterligare i MKB:n.

Landskapsbild

Detaljplanen möjliggör anläggning av industriverksamhet i ett öppet
odlingslandskap. Påverkan på landskapsbild studeras.

Vatten

Markanvändningen som föreslås innebär en ökad andel hårdgjorda ytor
inklusive ökad uppkomst av förorenat dagvatten. Planområdets
påverkan på omgivning och recipient studeras, främst med avseende
på dagvatten.

Klimatanpassning

Detaljplanen möjliggör bebyggelse av mark i nära anslutning till havet.
Risk för konsekvenser av stigande havsnivåer studeras i MKB:n.

2

Metod och bedömningsgrunder

2.1

Riktvärden och miljökvalitetsnormer
Konsekvenserna av utvecklingsalternativen och nollalternativet bedöms och redovisas i
text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål,
riktvärden och miljökvalitetsnormer. Riktvärden och miljökvalitetsnormer redovisas under
respektive miljöaspekt i den utsträckning de har betydelse för bedömningen.
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2.2

Nationella och regionala miljökvalitetsmål
Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett
tjugotal aktuella etappmål. Följande nationella miljömålkvalitetsmål har bedömts beröras
av detaljplanen:
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Bara naturlig försurning

•

Giftfri miljö

•

Säker strålmiljö

•

Ingen övergödning

•

Hav i balans samt levande kust och skärgård

•

Ett rikt odlingslandskap

•

God bebyggd miljö

•

Ett rikt växt- och djurliv

Definitioner och preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen finns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).
Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med
undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Tillsammans med åtgärdsprogrammet är de vägledande för miljöarbetet i Blekinge och det miljötillstånd som ska
uppnås i länet.
Karlshamns kommun har inga egna lokala miljömål utan arbetar utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen tillsammans med 16 hållbarhetsindikatorer där biologisk mångfald är
en av dessa.
En bedömning av måluppfyllelsen utifrån de nationella miljökvalitetsmålen görs i avsnitt
6.2.
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2.3

Bedömningsskala
Nedan presenteras den skala som används för att värdera såväl positiva som negativa
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning av miljökonsekvenser görs i kapitel 6.1.

Tabell 2. Sammanställning av bedömningsskalan

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser på riksintressen eller
andra intressen som gäller på EU-nivå (till
exempel Natura 2000-områden, sänkning
under miljökvalitetsnorm).
Positiva konsekvenser på riksintressen eller
värden av regional eller kommunal betydelse.

Positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser av kommunal
betydelse.

Inga nämnvärda konsekvenser

Positiva eller negativa konsekvenser av mindre
eller lokal betydelse.

Negativa konsekvenser

Negativa konsekvenser av kommunal
betydelse.

Stora negativa konsekvenser

Negativa konsekvenser på riksintressen eller
andra intressen som gäller på EU-nivå (till
exempel Natura 2000-områden, överskridande
av miljökvalitetsnormer).
Negativa konsekvenser på riksintressen eller
värden av regional eller kommunal betydelse.
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3

Planområdet idag

3.1

Allmän beskrivning
Planområdet är beläget ca 4 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer väster
om Karlshamn (figur 2). Planområdet är en del av fastigheten Rävabygget 4:1 som idag
är en relativt stor fastighet, ca 110 hektar varav 34 hektar ingår i aktuell detaljplan.
Rävabygget 4:1 ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Inom den södra delen
av fastigheten bedriver Södra sin verksamhet som idag tillverkar textil- och
pappersmassa. Inom planområdet finns även fastigheterna Vekerum 7:8, 7:9 och 9:15,
som samtliga ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Inom området finns även
samfälligheterna Vekerum S:5 och S:1, som utgörs av ett dike respektive väg.
Planområdet avgränsas i öst, norr och väst av jordbruksmark och i söder av befintlig
detaljplanegräns samt SCM:s verksamhet i form av veduppläggningsyta.

Figur 2. Planområdets lokalisering i förhållande till Karlshamn och Mörrum. (Illustration: Karlshamns
kommun)

Närmaste bebyggelse utanför SCM:s område finns på cirka 450 meters avstånd, öster
om fabriken samt cirka 500 meter väster om fabriken. Det berörda markområdet omfattas
idag i huvudsak inte av någon detaljplan. Marken består främst av åker och ängsmark
och är klassad som odlingsbygd enligt gällande översiktsplan. Strax väster om planområdet finns Elleholms tomatodling, som består av ca 25 500 kvadratmeter tomatodling,
som utgör ett landmärke som kan ses från flera håll. Även SCM:s anläggning reser sig
som ett tydligt landmärke som kan beskådas från flera håll. Två kraftledningar går idag
genom området samt ett järnvägsspår. Inom området går Byggesvägen i nordsydlig
riktning och flera mindre interna vägar. Flera stenmurar finns inom området som ett spår
efter att marken tidigare varit odlad eller betad.
Området omfattas inte av vattenskyddsområde.
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3.2

Gällande planer
I den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4
maj 2015, anges att området väster om Karlshamns stadskärna präglas av industrier och
tyngre verksamheter. Översiktsplanen avser att långsiktigt säkra verksamheterna och
även att möjliggöra en utveckling av området för verksamheter, bland annat med växthus.
Här anges även att ett programarbete bör göras för området mellan SCM i väster och
Stilleryd och Karlshamn i öster. En ny vägsträckning beskrivs även som binder samman
verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst.
Den nu aktuella detaljplanen ska ligga direkt norr om befintlig detaljplan, C39,
lagakraftvunnen 1987-11-03, som reglerar markens ändamål till industri och småindustri.
Den norra delen av befintlig detaljplan kommer till viss del att överlappas och ersättas av
den aktuella detaljplanen (figur 3).

Figur 3. Gällande och ny detaljplan inom området. (Illustration: Karlshamns kommun)

3.3

Övriga förutsättningar
Planområdet och de befintliga förutsättningarna beskrivs ingående i planbeskrivningen.
Där framgår vilka riksintressen som omfattas och vilka förhållanden som råder i nuläget
avseende bebyggelse, infrastruktur med mera. I denna miljökonsekvensbeskrivning
redovisas förutsättningarna endast i den mån de har betydelse för de specifika
miljökonsekvenser som beskrivs. Det förutsätts att MKB:n läses tillsammans med
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planbeskrivningen. I det fall inget annat anges är beskrivningar av nuläget hämtade från
dokumentet Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. (Karlshamns kommun,
2018).

4

Alternativ

4.1

Detaljplanen - huvudalternativ
Planområdet framgår av figur 1. Innebörden av huvudalternativet framgår av
planbeskrivningen och denna MKB. I stora drag innebär detaljplanen att området
planläggs för industriändamål med möjlighet att markförlägga en kraftledning inom
området samt ett område för kommunens överföringsledning för vatten och spillvatten
mellan Mörrum och Sternö

4.2

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med naturmark kvarstår.
Nuvarande trafikmängder ökar något till följd av en årlig prognosticerad trafikökning.
SCM:s verksamhet utökas inte.

4.3

Utbyggnad av verksamheten på annan plats i Karlshamns kommun
Vid en översiktlig bedömning av närområdet till SCM:s anläggning kan det konstateras att
det inte bedöms finnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet. Placeringen på annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle
därtill troligen skapa fler och längre transporter.
Slutsatsen är därför att det aktuella området i anslutning till befintlig anläggning är det
mest ändamålsenliga för fortsatt utbyggnad av SCM. Övriga alternativ avfärdas och
kommer inte att belysas ytterligare i denna MKB.

5

Miljökonsekvenser
I nedanstående avsnitt redovisas miljökonsekvenserna för de frågor som bedömts som
viktiga att belysa av kommunens behovsbedömning.

5.1

Trafik

5.1.1 Förutsättningar
Byggesvägen går centralt genom området och Klavavägen går i den östra planområdesgränsen (figur 4). Söder om planområdet går Forsbackavägen och
Elleholmsvägen. Ett järnvägsspår går genom området i nord-sydlig riktning. Mindre
grusvägar finns inom området som hör till SCM:s interna vägnät.
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Figur 4. Nuvarande trafikförhållanden.

Detaljplanen omfattar anläggandet av ett dubbelt järnvägsspår till anläggningsområdet,
vilket på sikt skulle kunna minska andelen gods som går på lastbil såväl lokalt som
regionalt.
5.1.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativet
Alternativet innebär att inget utökat verksamhetsområde i anslutning till SCM:s nuvarande
verksamhet planläggs. Då uteblir SCM:s planerade produktionsökning och trafiken till och
från verksamheten kan dock öka inom befintligt miljötillstånd för verksamheten.
Godstransporter på järnväg begränsas av enkelspår.
De ökade transporterna bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser.
Detaljplanen
Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter
jämfört med dagens situation. Trafikökningen är dock inte större än att den innehålls inom
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SCMs idag tillståndsgivna produktion. Framräknade trafiksiffror år 2020 framgår av
figur 5.
Den planerade produktionsökningen i SCM:s verksamhet tillsammans med eventuellt
tillkommande verksamheter inom nya detaljplanerade områden kan medföra att
nuvarande in- och utfarter till anläggningen samt sträckningen av väg 554 (Byggesvägen)
på sikt kan behöva ses över.
Genom att planen möjliggör dubbelspårig järnväg kan transporter med tåg öka i
framtiden. Omfattningen av framtida tågtransporter kan dock inte anges i detta skede.
De ökade transporterna bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser.

Figur 5. Trafikflöden i SCM:s närhet och bedömda flöden till och från verksamheten år 2020. Röda
siffror är hämtade från Trafikverket, procentsatsen representerar andel tung trafik. Siffror i svart är
den framräknade tunga trafiken som har SCM som målpunkt. (Källa: Trafikutredningen, Ny in-/utfart
till Södra Cell Mörrum)

5.1.3 Skadeförebyggande åtgärder
En åtgärdsvalsstudie har utförts i samverkan med Trafikverket. En förändring av väg 554
måste enligt gällande lagstiftning genomföras genom framtagande av vägplan. Då det vid
detaljplaneläggning inte är känt vilken typ av verksamhet som kan komma att etableras
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på området är det inte heller möjligt att beräkna vilka trafikmängder som kan komma att
genereras av denna verksamhet och hur utformningen av trafiklösningen bör se ut.
I samband med i ianspråktagande av nya ytor bör därför trafiksituationen tas i beaktande.
Nya anslutningar till allmänna vägen, väg 554, kräver tillstånd från väghållandemyndighet. Sådana anslutningar bör begränsas i antal och utformningen måste tas fram i
samverkan med väghållande myndighet med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet.

5.2

Ljudmiljö och buller

5.2.1 Förutsättningar
Utanför planområdet medför detaljplanen viss ökning av trafik till och från planområdet,
som genererar ökade trafikbullernivåer. Verksamheten inom planområdet medför buller,
dels genom trafikrörelser, dels genom hantering av ved, biobränslen m m. Härutöver
tillkommer ett visst buller från transporter på den befintliga, enkelspåriga järnvägen. I
framtiden kan järnvägen bli dubbelspårig.
Riktlinjer för vilka ljudnivåer som kan tillåtas regleras av två olika normer som redovisas
nedan.
Riktvärden för trafikbuller
Idag gällande riktvärden för trafikbuller vid planering av nya bostäder trädde i kraft 1 juni
2015 och regleras i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. För
detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015 gäller dock de tidigare riktvärden som
beslutades av riksdagen vid behandlingen av proposition, 1996/97:53
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”. Dessa gäller även trafikbuller vid
befintliga bostäder samt för inomhusbuller.
Då denna aktuella detaljplan påbörjades 2014-01-22 gäller följande riktvärden för
trafikbuller, vilka normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Riktvärden för externt industribuller
Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen att samordnat sina
vägledningar om buller från industri. Detta samarbete resulterade bland annat i
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538
(april 2015). SCM har ett miljötillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. I detta har
tillståndsgivande myndighet prövat påverkan och meddelat villkor under vilka
verksamheten får bedrivas. Dessa villkor gäller då över de tidigare nämnda riktlinjerna
som är mer generella. De är formulerade på följande sätt;
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”Den ekvivalenta ljudnivån på grund av sökandens verksamhet får utomhus vid bostäder
som riktvärde inte överstiga 55 dB (A) vardagar under dagtid (kl. 07-18), 45 dB(A) nattetid
(kl. 22-07) och 50 dB (A) under övrig tid. Riktvärdet kontrolleras genom närfältsmätningar
och emissionsberäkningar. Om hörbara toner förekommer skall de angivna värdena
sänkas med 5 dB(A)-enheter. Nattetid får momentanvärdena uppgå till maximalt 60 dB(A)
som riktvärde.”
Vid ändring av verksamheten såsom nyinstallation eller renovering av bullrande
anläggningar, skall skäliga bullerbegränsande åtgärder vidtas så att bulleremissionen på
sikt kan nedbringas till riktvärdet 40 dB(A), med undantag av momentanljud.
Miljödomstolen 2008-12-19

5.2.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativet
Alternativet innebär att inget utökat verksamhetsområde i anslutning till SCM:s nuvarande
verksamhet planläggs. Då uteblir SCM:s planerade produktionsökning och trafiken till och
från verksamheten bedöms inte öka. Ljudnivåerna till följd av SCM:s transporter samt
externt industribuller blir oförändrade vid närmaste bostäder.
Detaljplanen
Externt industribuller från verksamheten inom planområdet (hantering av ved m m),
kommer att redovisas i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny industriverksamhet inom
planområdet och utreds inte vidare i denna MKB. Det kan dock nämnas att närmaste
bostäder utgörs av enstaka, närbelägna bostadshus, söder, öster och norr om planområdet. Väster om planområdet finns ett fåtal bostadshus på minst 250 m avstånd från
detaljplanegränsen.
En trafikbullerutredning har gjorts baserad på prognosticerad trafik till och från samt inom
planområdet år 2020 (bilaga 2) och resultatet har jämförts med riktvärdena för trafikbuller.
Utredningen avser förväntade ljudnivåer vid närmast belägna bostäder, med nuvarande
vägsträckning. Utredningen visar att gällande riktvärden för trafikbuller innehålls.
Planerad, ny vägsträckning innebär att ljudnivåerna sjunker något vid fyra fastigheter (1-3
dB sänkning) och ökar obetydligt vid två fastigheter (1 dB höjning).
Detaljplanen bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser avseende
trafikbuller.
5.2.3 Skadeförebyggande åtgärder
Ur trafikbullersynpunkt är inga skadeförbyggande åtgärder motiverade.
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5.3

Hälsa och säkerhet

5.3.1 Förutsättningar
Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet. Strax söder, öster och norr om
planområdet finns dock ett fåtal bostäder. Inom planområdet finns SCM:s kursgård, som
idag används för SCM:s interna möten och utbildningsverksamhet, men som även kan
hyras av anställda för privat bruk. Vid kursgården finns även en byggnad, Svarta gården,
som är tänkt för mötesverksamhet med möjlighet till övernattning.
Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde under 2005 på uppdrag av Karlshamns
Kommun en kommunal riskanalys som har reviderats 2011 och redovisas i rapporten ”
Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun”. Slutsatsen i rapporten
rörande det befintliga industriområdet är att ”analyserade scenarier påverkar ej tredje
man, utan får endast verkningar inom anläggningen”. När det gäller rekommendationer
avseende planläggning utmed leder för transport av farligt gods refererar man till
Länsstyrelsen i Stockholms rekommenderade skyddsavstånd för ny bebyggelse intill
vägar med transport av farligt gods (Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000) som anger
liknande avstånd som RIKTSAM1.
Tunga transporter görs genom planområdet (se vidare avsnitt 5.1). Den främsta risken
inom planområdet är påkörningsolyckor och olyckor med farligt gods.
Genom planområdet löper två kraftledningar (luftledningar, 50 respektive 10 kV) samt
järnväg i form av ett industrispår (figur 6).
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektiska och magnetiska fält, vilka uppstår vid generering, överföring och
konsumtion av el. I dagsläget har forskning ännu inte kunnat säkerställa om det finns
några hälsorisker kopplat till särskilda nivåer av dessa fält. Det finns således inga
gränsvärden, riktvärde eller skyddsavstånd till ledningar. Däremot har Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut formulerat
”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”. I
denna anges att mätningar har gjorts för ett stort antal yrkeskategorier på deras
arbetsplatser. Medianvärdet för dessa var cirka 0,2 μT.
Det elektromagnetiska fältet från en kraftledning är starkast närmast rakt under en
kraftledning och avtar sedan snabbt, i regel med avståndet i kvadrat. Hur stort det
elektromagnetiska fältet är beror därför på kraftledningens utformning och belastning
samt avståndet från den.

1
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Figur 6. Befintliga kraftledningar, heldragen linje är luftledning och streckad är planerad markkabel
(Rödlinje 50 kV Horsaryd- Mörrums bruk, Gullinje 50 kV Hemsjö – Mörrum bruk, Vitlinje 10 kV
ledning).

5.3.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att trafiken genom området blir oförändrad i jämförelse med
dagsläget. De befintliga luftledningarna i området kommer inte att markförläggas.
Detaljplanen
Ökningen av trafik till och från planområdet medför en liten ökning av olycksriskerna på
tillfartsvägarna samt på järnvägen vid en eventuell utbyggnad till två spår. Risken för
påkörningsolycka med personskada eller olycka med farligt gods inom planområdet
bedöms dock vara liten.
Detaljplanen innebär att en befintliga 50-kV-ledningarna markförläggs inom större delen
av området (söder om 10-kV-ledningen och väster om diket), med mindre alstrande av
elektromagnetiska fält som följd. Den ledning som kommer att markförläggas berör dock
idag inga bostadshus eller områden där människor vistas i större utsträckning.
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Området är flackt och risk för skred och ras bedöms därför som mycket liten. Däremot
kan det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra åtgärder vid
grundläggning.
Verksamheten inom planområdet (vedgård m.m.) medför viss risk för brand, som skulle
kunna påverka närboende. Här spelar den exakta placeringen av exempelvis vedgården i
förhållande till närliggande bostäder en roll. Risker förknippade med den verksamhet som
ska bedrivas kommer att redovisas mera detaljerat i anmälan alternativt ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid
etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra några nämnvärda konsekvenser på
hälsa och säkerhet.
5.3.3 Skadeförebyggande åtgärder
För att minska risken för att fordon genom olyckshändelse rammar byggnader i närheten
av vägen ska det enligt Väglagen (SFS 1971:948) finnas ett skyddsavstånd om 12 m
mellan allmän väg och en byggnad. Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med
hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 m.
Vad gäller riskerna förknippade med transporterna av farligt gods rekommenderar
RIKTSAM2 skyddsavstånd enligt figuren nedan. Det innebär att industrilokaler inte kan
placeras närmare vägen än 30 m utan att åtgärder vidtas (figur 7). Skyddsåtgärder som
skall vidtas vid placering av byggnader närmare än 30 m kan exempelvis vara
skyddsräcken som minskar risken för kollision med byggnader utmed vägen och därmed
skada på fordon som fraktar farligt gods vid en avåkning. Likaså bör man undvika att
placera byggnader med lokaler där personer stadigvarande vistas inom detta område.
Hastighetsbegränsning på allmän väg inom planområdet regleras inte genom
detaljplanen, men utgör även det en viktig skadeförebyggande åtgärd.

2
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Figur 7. Föreslagna skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika verksamheter
enligt RIKTSAM.

För att minska riskerna vid nyetableringar ska gällande lagar och föreskrifter enligt ovan
följas. Generella skyddsavstånd mellan verksamheter och bostäder anges av Boverket
och delas upp i fyra olika grupper med rekommenderade skyddsavstånd om mellan 50
och 1 000 meter. Det kortaste skyddsavståndet om 50 m gäller för enklare industriverksamhet som småverkstäder och grossister och som således ska placeras minst
50 meter från närmast liggande verksamhet eller bostad.
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5.4

Naturmiljö

5.4.1 Förutsättningar
Nedanstående bedömningar och beskrivningar är baserade på inventeringar av
planområdet samt expertutlåtande;
•

Inventering och bedömning av naturvärde, Enetjärn Natur AB 2014-05-27,
bilaga 3.

•

Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur,
bilaga 4.

•

Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge Väst,
2014-07-11, bilaga 5.

•

Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB
2016-11-14, bilaga 6.

•

Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, Gustaf
Aulén 2017-08-28, bilaga 7.

•

Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till
Mörrums bruk, Ecocom 2018-106-10, bilaga 8.

Planområdet
Planområdet är flackt och den högsta punkten ligger knappt 10 m ö h. Största delen av
området utgörs av jordbruksmark, med inslag av mindre skogspartier och halvöppna
buskmarker.
Cirka fyra femtedelar av planområdet består av åker eller betesmark. Den största andelen
utgörs av åkermark med odling av spannmål och vall. Både de betade vallodlingarna och
betesmarkerna är kraftigt gödselpåverkade. Jordbruksmarken hyser en del objekt som
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken, exempelvis diken,
stenmurar, märgelgravar och åkerholmar.
Cirka en femtedel av planområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt
knuten till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om
Byggesvägen. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och bok dominerar.
Vid den befintliga gården finns fem grova lövträd som av länsstyrelsen har skyddats som
naturminne enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
Inventeringar
Under 2014 gjordes två naturvårdsinventeringar parallellt av Enetjärn Natur AB och
Miljöförbundet Blekinge väst. Dessa kompletterades med håvning för att kartlägga
förekomst av groddjur. Efter genomfört samråd har dessa inventeringar kompletterats
med en artinventering av området genomförd av Enetjärn Natur 2016. Denna inventering
har vidare kompletterats med ett expertutlåtande kring fladdermöss 2018. Baserat på
ovanstående har avvägningar gjorts för att balansera naturintressena i området med
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exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av det ursprungliga planområdet
uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med markanvändning ”Natur” i
planen.
Skyddade och fridlysta arter
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s artoch habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning. Till förordningen hör två listor
med arter, bilaga 1 och 2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är fridlysta, d.v.s.
de listade arterna får inte samlas in, skadas eller dödas. För arterna i bilaga 1 är
dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.
Fåglar
Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som bedöms
häcka med ca 1-5 par inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till
fuktängen utmed diket i sydost medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen
bedöms ekhagen längst i nordväst, utanför planområdet, vara den mest intressanta miljön
ur fågelperspektiv med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata och rosenfink.
Läderbagge
Läderbagge är rödlistad och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre
ekar. Inventering har genomförts i syfte att finna arten inom planerat planområde, men
någon förekomst av lämpliga livsmiljöer har inte kunnat påvisats. Antalet rötskadade
grova ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten brukar påträffas.
Det bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området.
Groddjur
Det finns inga registrerade observationer i Artportalen av groddjur inom eller i direkt
närhet till planområdet. Håvning efter larver/yngel har gjorts i början av juni månad 2014 i
de vattenmiljöer som pekats ut som potentiella lokaler. Inget tydde på att någon art har
viktiga lekvatten inom planområdet. Området har bedömts som tämligen ointressant ur
groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen i nordväst
och som uteslutits ur planområdet, men som ändå kan tänkas beröras av planens
genomförande.
Kräldjur
Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bl.a hasselsnok och sandödla har ingen
av dessa arter påträffas. Området bedöms inte var särskilt värdefullt för ovanliga kräldjur.
Fladdermöss
Vid artinventeringen 2016 noterades ljudinspelning av tolv fladdermusarter. Förutom de
vanligaste arterna nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustasch- och taigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus,
brunlångöra och trollpipistrell. Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna
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fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och mindre brunfladdermus. Samtliga
fladdermusarter finns upptagna i Artskyddsförordningens bilaga 1.
Två arter dominerar helt i inventeringen och står för drygt 75 % av alla inspelningar,
nämligen dvärgpipistrell och nordfladdermus. Dessa tillhör Sveriges mest vanliga arter
och har i södra Sverige ett tämligen generellt biotopval. De är vanliga i städer,
produktionsskog och i odlingslandskapet.
Bedömningen är att trots det stora antalet påträffade arter är området perifert för
fladdermöss. Det är huvudsakligen ett öppet område, med små skogsdungar som inte är
sammanhängande med övrig skog. Miljön runt skogsdungarna är tämligen trivial utan
våtmarker eller andra högprioriterade miljöer. Med undantag för dvärgpipistrell talar det
mesta för att fladdermössen passerar eller endast tillfälligtvis besöker området. Det finns
möjligen en koloni med dvärgpipistrell strax utanför detaljplanen men i övrigt fanns det
inte någon indikation på kolonier.
Ett samråd gällande fladdermössens påverkan av exploateringen har hållits och
Länsstyrelsen i Blekinge har meddelat stöd för exploateringen under förutsättning att
vissa försiktighetsmått vidtas. Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt
mot naturmark eller uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera
dragningskraften på insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som
är markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och
arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas.
Naturhänsyn
Baserat på inventerade naturvärden har avvägningar gjorts för att balansera
naturintressena i området med exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av
det ursprungliga planområdet uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med
markanvändning ”Natur” i planen. I figur 8 nedan redovisas inventerade objekt.
Fyra områden planläggs inte för industri. Område 1 (figur 8), en igenväxande ekhage
inklusive märgelgrav och stenmur, är en intressant miljö ur fågelperspektiv och har helt
uteslutits ur detaljplanen. För detta område har SCM därtill slutit ett skogsvårdsavtal som
innebär ett ansvar för att förvalta de identifierade naturvärden.
Tre områden ligger inom detaljplanen men planläggs som natur. Detta gäller område 2,
en skogsdunge där fladdermus noterats, område 3, fuktäng där buskskvätta och sävsparv
noterats, och område 4, åkerholmar med odlingsrösen och övervuxen stenmur som ger
gott skydd och varma platser åt kräldjur och insekter. Här finns hällar där kräldjur kan sola
sig och den torra marken ger en varierad lav- och kärlväxtflora. Ett antal objekt
(markerade som lila i figur 8 samt ett antal träd markerade med grönt i figur 9) bibehålls
insprängda i övrig etablering medan de rödmarkerade objekten kommer att tas bort i
samband med exploateringen.
Borttagande av objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, förutsätter att
dispens från bestämmelsen i 7 kap 11 § miljöbalken lämnas. En sådan dispens har
lämnats av Länsstyrelsen 2018-05-08 för borttagande av sju stenmurar och fyra
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åkerholmar (rödmarkerade i figur 8). De stenar som tas bort från stenmurar skall enligt
beslutet användas för att bygga upp nya rösen i anslutning till området. Stenarna skall
läggas som rösen på solexponerad yta. Vidare skall död ved från lövträd som tas bort i
samband med stenmurarna läggas som en faunadepå i ett av de närliggande
naturområdena.

Figur 8. Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet samt föreslagen hantering av dessa. Röd
markering innebär objekt som tas bort, lila markering innebär att generell hänsyn tas vid
exploatering. Källa: Yttrande av Gustaf Aurén 2017 samt Naturvärdesinventering Enetjärn Natur
2017
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Figur 9. Utformning och placering av de objekt som skyddas i planen. Lilla markering områden,
markerade som 1, 2, 3 och 4 ovan, utelämnas eller avsätts som natur i detaljplanen, grönmarkering
träd som bevaras, gul linje detaljplanens gräns.

Strandskydd
Strandskydd om 100 meter gäller vid alla insjöar och vattendrag oavsett storlek och gäller
även vid konstgjorda vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

26 (46)
RAPPORT
MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN
RÄVABYGGET 4:1 M.FL.
(SÖDRA CELL MÖRRUM)

543

Figur 10. Strandskydd gäller vid det blåmarkerade diket.

Strandskydd råder vid det dike som är beläget i planområdets östra del (figur 9).
Skyddade områden i omgivningarna
Närmaste skyddade områden utanför planområdet är Mörrumsåns och Pukavikbuktens
Natura 2000-områden, vilka är belägna drygt 500 m väster om respektive 2 km söder om
planområdet. Pukaviksbukten omfattas även av den internationella våtmarkskonventionen Ramsar. Ca 1 km norr om området, och även norr om väg E22, ligger en
naturskogsartad tallskog som skyddas genom naturvårdsavtal. Övriga skyddade områden
ligger mer än 3 km från planområdets gräns.
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5.4.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med i huvudsak jordbruksdrift
kvarstår. Naturvärdena i planområdet bibehålls i stort men påverkas i viss grad negativt
av fortgående igenväxning.
Detaljplanen
Vid ett fullt utnyttjande av detaljplanen, kan naturmiljöerna inom planområdet i huvudsak
komma att försvinna. De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården
avses dock bevaras och skyddas inom planen.
Med den stora inventeringsinsats som har gjorts i området är slutsatsen att området är
relativt fattigt på rödlistade och fridlysta arter (fåglar och fladdermöss undantaget). De
arter som påträffats här är inte av sådan karaktär att de bör stå i konflikt med den
planerade verksamheten.
Fåglar
Planområdet berörs av artskyddsförordningen ifråga om vissa fågelarter som omfattas av
förordningens bilaga 1, då detaljplanen berör enstaka vilo- eller häckningsplatser för
individer av dessa arter. De aktuella områdena planläggs dock som natur eller utesluts ur
planen. Bedömningen är att de utpekade arter som förekommer inom området är så pass
vanliga både lokalt, regionalt och nationellt och att förekomsterna inom planområdet är så
små och i sammanhanget obetydliga att ett genomförande av detaljplanen i denna
utformning inte påverkar bevarandestatusen för någon art.
Fladdermöss
Planområdet berörs även av artskyddsförordningen bilaga 1 ifråga om vissa
fladdermusarter. Bedömningen är att detaljplanen med den hänsyn som här redovisats
gör det möjligt för de arter som noterats mest frekvent att fortsätta nyttja området. Det är
mindre troligt att andra skogslevande arter som är beroende av sammanhängande
skogspartier och är känsligare för störning av ljus och buller kommer att fortsätta använda
området. Detta bör dock inte påverka arterna på populationsnivå eftersom planområdet i
relativt liten grad används för födosök av sådana arter i dagsläget. Detaljplanen bedöms
därmed inte påverka bevarandestatusen negativt för någon fladdermusart.
Strandskydd
Detaljplanen omfattar en planbestämmelse om upphävande av strandskyddet utom i de
delar som planläggs som natur. Detta motiveras av att detaljplanens område behövs för
att utvidga en pågående verksamhet, varvid det rekreativa värdet ur allemansrättsligt
perspektiv bedöms bli mycket begränsat.
Det öppna vattendraget bevaras inom den östra delen av planområdet. Även om
vattendraget bevaras innebär planläggningen av industrimark i direkt anslutning en risk
för påverkan. Påverkan bedöms dock som begränsad då det endast rör sig om en liten
del av vattendraget i direkt anslutning till dess utlopp i Östersjön.
28 (46)
RAPPORT
MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN
RÄVABYGGET 4:1 M.FL.
(SÖDRA CELL MÖRRUM)

545

Skyddade områden
Detaljplanen bedöms inte innebära några konsekvenser för skyddade områden i
detaljplanens omgivningar.
Sammanfattande bedömning
Detaljplanen bedöms medföra negativa miljökonsekvenser genom bortfallet av naturmiljöer med vissa värden för växter och djur. De miljöer som går förlorade genom
detaljplanens genomförande är dock typiska för stora delar av södra Blekinge vilket
innebär att de arter som påträffats inom området kan förväntas finnas på många platser i
landskapet. Konsekvenserna får därför ses som acceptabla i förhållande till de
naturvärden som konstaterats inom planområdet.
5.4.3 Skadeförebyggande åtgärder
De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården bevaras så långt möjligt
med hänsyn till risker för skador på människor och byggnader i samband med
stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan lämpligen sparas som högstubbar
där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd och vara kvar. Vid exploatering ska
erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att dessa träd och deras rotsystem skadas.
Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt mot naturmark eller uppåt. Dess
färgtemperatur ska anpassas för att minimera dragningskraften på insekter och
fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som är markerade som frivilliga
avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och arbetsledare ska ta del av
beslutet innan åtgärden påbörjas.
Flera stenmurar sparas och försiktighet bör här tillämpas vid exploatering. Försiktighet
bör även iakttas ifråga om utsläpp till och eventuell förändring av diket i planområdets
östra del (figur 10), då det inte kan uteslutas att diket kan hysa laxfiskar.
I övrigt bedöms inga skadeförebyggande åtgärder vara nödvändiga förutom de som
redan skett vid utformningen av detaljplanen.

5.5

Landskapsbild

5.5.1 Förutsättningar
Planområdet utgörs av landskapstypen ”yttre sprickdalslandskap”. Sprickdalslandskapet
har tydliga riktningar i nord-sydlig riktning. Planområdet består både av flackt
industripräglat landskap och odlingsbygd.
Landskapet, inom vilket planområdet är beläget, som industripräglat med storskalig
industri och ett omland med upplag, vägar, planer och dylikt. Däremellan förekommer
ruderatmark och /eller naturmark som är starkt dominerad av industrin. Speciellt i det
flacka landskapet ger industrin påverkan på karaktären även långt utanför det markerade
området. Det förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.
Landskapet är per definition här redan starkt påverkat av storskalig och störande
verksamhet och kan därför sägas ha stor tålighet gentemot ytterligare exploatering. Dock
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kan höga nytillskott, som t ex vindkraftverk, ha menlig inverkan på karaktäristiska
landmärken som Karlshamnsverket och SCM.
5.5.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring av dagens landskapsbild.
Detaljplanen
Detaljplanen innebär att vissa industriella eller industrianknutna byggnader/anläggningar
kan komma att uppföras. Detaljplanen medför inga nämnvärda konsekvenser avseende
landskapsbilden, eftersom detaljplanens förändringar stämmer väl överens med de
omgivande industriella element som dominerar landskapsbilden.
5.5.3 Skadeförebyggande åtgärder
Några skadeförebyggande åtgärder är inte aktuella.

5.6

Vatten och miljökvalitetsnormer

5.6.1 Förutsättningar
EU:s ramdirektiv för vatten innebär att det ska eftersträvas att alla ytvattenförekomster
inom EU ska ha en god ekologisk och kemisk status. Målet är att alla vattenförekomster
skulle uppnå god status till år 2015 med dispensmöjlighet till år 2027. Direktivet har
implementerats som miljökvalitetsnormer (MKN) i svensk lagstiftning. Det innebär att den
nuvarande statusen inte får försämras i vattendragen.
En mera detaljerad redovisning av hantering och konsekvenser av dagvatten från
planområdet kommer att ingå i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny
industriverksamhet inom planområdet.
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Figur 11. Avrinningsområde och planområdets avgränsning.

Avrinningsområden, dikningsföretag och vattenförekomster
Planområdet ligger inom avrinningsområdet Sternö-Stilleryd 85/86 och berör
vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten (SE560695-144620). Avrinningsområdets
geografiska fördelning och planområdets avgränsning, framgår av figur 11.
I figur 12 redovisas planområdet, dikningsföretag inom eller i närheten av planområdet
samt ekologisk status i recipienten Byggesviken.
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Figur 12. Förutsättningar avseende vatten. Den prickade linjen utgör planområdets gräns.

Avrinningsområdets geografiska fördelning, framgår av figur 12.
Planområdet berör inte något skyddsområde för vattentäkt och ligger inte inom område
klassat som grundvattenförekomst enligt vattendirektivet.
Dikningsföretagen som idag avvattnar planområdet mynnar i Byggesviken. Viken ingår i
vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten som har en måttlig ekologisk status (figur 12).
Den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten innebär att god ekologisk
status ska vara uppnådd till år 2027. Tidsfristen beror på att övergödningsproblemen i
Östersjön är komplexa att lösa och kräver tid.
Den kemiska statusen (exklusive de överallt överskridande ämnena kvicksilver och
polybromerade difenyletrar) för förekomsten är ej klassad. Den gällande
miljökvalitetsnormen innebär att vattenförekomsten skulle ha haft god kemisk
ytvattensstatus sedan år 2015.
Dagvatten
Jordarterna inom området består av lera, berg, morän och silt. Tre dikningsföretag finns
registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet (figur 12); Vekerum, stora
företaget (aktnr 124), Vekerum (aktnr 70), Vekerum vägdikningsföretag (aktnr 77). Inom
området finns också samfälligheten Vekerum S:5, som utgörs av ett dike.
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Dagvatten från SCM:s befintliga fabriksområde renas idag via verksamhetens
processreningsverk (figur 13).

Figur 13. Avloppsreningsverk SCM

Nya dagvattenledningar som anläggs i planområdet kan anslutas till SCM:s befintliga
avloppsledningsnät i fabriksområdet. Dagvattnet från planområdet kan via detta genomgå
rening i SCM:S befintliga reningsverk alternativt i fördröjningsmagasin.
5.6.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning kvarstår. Vattenförhållandena och
nuvarande belastning på recipient från planområdet bibehålls.
Detaljplanen
Föreslagen detaljplan innebär en förändrad markanvändning i området till en större andel
hårdgjorda ytor och denna förändring kommer att påverka avrinningen i området. Ur
flödessynpunkt leder en ökning av andelen hårdgjorda ytor till större dagvattenflöden
jämfört med jordbruksmark där infiltration kan ske. Ett större flöde kan öka risken för
översvämning nedströms. Då recipienten idag är havet bedöms denna risk som en lokal
fråga inom planområdet.
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Beroende på kapacitet hos det lokala dagvattennätet respektive reningsverket, om detta
används för rening av dagvatten, kan fördröjning av dagvatten krävas. Detta kan göras i
magasin med olika typer av utformning. Eftersom ytorna beräknas få en hög
hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora utjämningsvolymer som följd. En översiktlig
magasinsberäkning som är baserade på att endast 1,5 l/s kan släppas medför följande
utjämningsvolymer vid exploatering av delar av eller hela exploateringsområdet, se tabell
4 nedan. Möjlighet att släppa ut ett större flöde än 1,5 l/s per ansluten hektar mark medför
följaktligen en mindre erforderlig utjämningsvolym.

Tabell 4: Erforderlig utjämningsvolym vid exploatering av andel av detaljplanens hårdgjorda ytor.

Erforderlig utjämningsvolym*
Dimensionerande
regn

35 %
exploatering

60 %
exploatering

100 %
exploatering

10-årsregn

6 300 m3

10 800 m3

18 000 m3

20-årsregn

8 900 m3

15 250 m3

25 500 m3

* Dammvolymerna är beräknade enligt P110 med Dahlströms formel från 1979.
Genom att andelen hårdgjorda ytor ökar i området minskar även den naturliga bindningen
av föroreningar till markpartiklar då vattnet inte längre infiltrerar ner i marken. Ökad trafik,
parkeringsytor och vägar inom planområdet innebär en ökad föroreningsspridning från
bilar och tyngre fordon i form av bensin, olja och tungmetaller.
Dagvatten från planerad vedgård och biobränslet som säsongslagras samt övrig framtida
industri inom planområdet, innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten hos
dagvattnet. Det kan dessutom finnas en risk för förorening av dagvatten genom olycka
som leder till utsläpp från enskilda verksamheter inom planområdet.
Vatten som idag infiltrerar i marken och avleds via dikningsföretagen till havsviken
kommer successivt att minska i takt med att de hårdgjorda ytorna ökar. Dagvattnet som
bildas kommer enligt dagens modell istället att ledas till fabrikens reningsanläggning.
Genom att vid avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl
genomtänkta dagvattenlösningar som både fördröjer flöden och säkerställer en god
vattenkvalitet, kan den negativa påverkan begränsas.
Förutsatt att de skadeförebyggande åtgärder som beskrivs nedan genomförs, är
bedömningen att detaljplanen inte medför några nämnvärda miljökonsekvenser avseende
vatten. Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer
för vatten.
5.6.3 Skadeförebyggande åtgärder
Det är inte rimligt att använda en reningsanläggning för alla typer av dagvatten när ytorna
ökar. Rening av dagvatten bör anpassas utifrån den föroreningsbelastning som förväntas
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från den aktuella ytan. För de flesta ytor är det tillräckligt med någon form av utjämningsoch reningsmagasin, då det oftast är rening av främst fosfor, kväve och olja som är
aktuellt. Genom att fördröja dagvattnet i diken eller dammar innan vattnet når befintligt
ledningsnät/recipienten kan vattnet även till viss del renas från föroreningar.
En dagvattenutredning bör utföras i samband med anmälan alternativt ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid
etablering av ny industriverksamhet inom planområdet. Den kan i detalj belysa om det
tillkommande dagvattnet från området bör tas om hand i befintlig reningsanläggning på
fabriksområdet eller släppas via fördröjning och diken direkt till havet.
En sådan utredning bör belysa såväl flöden och fördröjningskrav som möjligheten att
tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. Avledning från hårdgjorda ytor till
dikningsföretagen bedöms inte som trolig då dessa i huvudsak ligger uppströms
planområdet, men om så skulle ske bör det kontrolleras att det finns utrymme för aktuella
flöden.
Utformning av dagvattensystemet
Generellt är det lämpligt ur ekonomisk och driftsynpunkt att dagvattensystemet
dimensioneras så att allt vatten kan ledas med självfall till SCM:s befintliga dagvattennät.
Dagvattensystemet dimensioneras lämpligen för regn med en återkomsttid på 10 eller 20
år. Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot
är det viktigt att säkerställa att det finns stråk dit så stora regn kan avledas på markytan.
Området bör därför höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd.
Naturliga lågpunkter bör avsätts för fördröjning/magasinering.
Troligtvis kommer området att exploateras successivt. Fördröjningsåtgärder för dagvatten
bör anpassas därefter. När det står klart hur området kommer att exploateras krävs
vidare utredningar angående föroreningshalter, recipienter samt utformning av
dagvattensystemet med lämpliga fördröjningsåtgärder samt placering av dessa.
För att begränsa belastningen på reningsverket kan eventuella fördröjningsmagasin för
ytor med begränsad risk för föroreningar konstrueras så att sedimentation gynnas. De
flesta av de förorenande ämnena är bundna till partiklar som sedimenterar i fördröjningsmagasinen och sprids därigenom inte vidare ut i recipienten.
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5.7

Klimatanpassning

5.7.1 Förutsättningar
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd med höga flöden i
vattendrag och stigande grundvatten till följd samt stigande havsnivåer, medför
konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer. Nederbörd i form av dagvatten
beskrivs i avsnittet ”vatten” ovan, medan övriga aspekter samt kombinationseffekter av
dessa beskrivs nedan.
Stigande havsnivåer
Ökade utsläpp av växthusgaser kommer med mycket stor sannolikhet att leda till ett
varmare klimat i framtiden med stigande havsmedelyta på grund av vattnets termiska
expansion och ökad tillrinning från smältande inlandsisar. Normalvattenståndet i södra
Östersjön förväntas stiga med cirka 1 m fram till 2100. Det innebär att förväntat
normalvattenstånd i havet år 2100 ligger omkring + 1,0 (RH2000). Höjningen av
medelvattenståndet innebär att även högvattenstånden når högre. Beaktat att det högsta
högvatten som har uppmätts under de senaste 130 åren har varit knappt +1,5 m är en
stillvattenyta av +2,5 m en rimlig nivå för ett extremhögvatten år 2100.
Länsstyrelsen i Blekinge län har tagit ett beslut om riktlinjer avseende ”Säkerhetsnivåer
för byggande i låglänta områden – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat”
2015-06-05. Enligt detta är säkerhetsnivån för byggnader med miljöfarlig verksamhet med
risk för miljöskada vid översvämning +3 m (RH2000) vid Blekingekusten medan den är
+2,5 m (RH2000) för industri och verksamhet (icke miljöfarlig), under förutsättning att en
planeringshorisont till 2100 är lämplig. Till dessa nivåer skall tilläggsfaktorer läggas för
exempelvis vågfaktorer vid kust eller andra kombinationsfaktorer.
Karlshamns kommun lät utarbeta ett klimatunderlag i samband med framtagandet av nu
gällande översiktsplan, innehållande bland annat effekter av stigande
havsmedelvattenstånd (Sweco, 2014).
Figur 14 visar den mark som översvämmas vid vattenstånd <1, 1-2 och 2-3 m. Figuren
utgår från nuvarande topografi i området.
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Figur 14. Planområdet vid förhöjd medelvattennivå i havet med +1, 2 och 3 meter i RH2000. Den
prickade linjen utgör planområdets gräns.

Blåmarkerade delar av detaljplaneområdet kommer att påverkas vid vattennivåer lägre än
+1 m. Då +1 m förväntas vara medelvattenståndet år 2100 kommer områdena att vara
permanent översvämmade eller sanka om inga åtgärder vidtas. Dikningsföretagens
avvattnande kapacitet kommer att påverkas vilket kommer att påverka marken inom
båtnadsområdet för respektive dikningsföretag.
Vid vattennivåer mellan +1 och +2 (turkos markering i figur 14) påverkas mer mark samt
Elleholmsvägen med risk för isolering av detaljplaneområdet och SCM. Vid vattennivåer
mellan +2 och +3 svämmar delar av Byggesvägen över med risk för ytterligare isolering.
Ytterligare landområden riskerar översvämning, men det är osäkert om framtida
högvatten varar tillräckligt länge för att alla de områden som är markerade i figuren
mellan +2 och +3 ska hinna översvämmas.
Vågöverspolning
Det är mycket osannolikt att området kommer att utsättas för vågor. Området ligger längst
in i en långsmal vik i nord-sydlig riktning. Viken är i sin bredaste del cirka 500 m, men
smalnar snabbt av till 300 m eller mindre. Detta gör att endast vågor inom ett mycket
smalt nordligt riktningsspann kan nå in i viken. Rakt nordliga vågor genereras av rakt
sydlig vind. Att högvatten skulle sammanfalla med exakt de sydliga vindar som krävs, och
att vinden skulle hålla i sig och vara av sådan styrka att fullt utvecklade vågor hinner
uppstå, är i sig osannolikt. Även om sydliga vindar skulle sammanfalla med högvattnets
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peak så finns en stor landmassa rakt söderut (området kring Sölvesborg) som begränsar
det vattenområde över vilket nordliga vågor som når in i viken kan genereras. Detta gör
det ytterligare osannolikt att stora vågor överhuvudtaget kommer att falla in i viken
samtidigt som högvatten råden.
Om vågor trots ovanstående faktorer ändå skulle nå in i viken så måste de färdas över
1,5 km i en smal vik där friktion längs vikens sidor successivt kommer att minska den
tillgängliga vågenergin innan vågorna når fram till planområdet. Vågorna måste sedan
vika av mot nordöst för att ta sig förbi det upplagsområde på nivå cirka +5,0 m (RH2000)
som är den första landmassa vågorna möter. Vågorna ska därefter ta sig över den
enskilda väg som korsar diket i planområdets sydöstra gräns med en lägsta nivå kring
+1,1 m (RH2000), vilket kommer att bryta eventuell kvarvarande vågenergi. Att vågor
överhuvudtaget skulle nå fram till planområdet är så osannolikt att det inte är nödvändigt
att vidta särskilda åtgärder mot vågöverspolning.
Högvattenföring i diken
I planområdets nordöstra del finns två mindre diken som rinner samman till ett. Diket
rinner söderut genom planområdet och mynnar i Pukaviksbukten (figur 3). Diket är
förhållandevis litet vilket indikerar att vattenmängderna som rinner i diket är relativt små.
Små vattenmängder stämmer väl överens med den generella karaktären för
avrinningsområde Sternö-Stilleryd 85/86, det vill säga att det inte finns någon huvudsaklig
flödesväg som samlar vatten från hela avrinningsområdet utan flera mindre och av
varandra oberoende flödesvägar ner till havet. Eftersom avrinningsområdet för varje
enskild vattenväg är förhållandevis litet är också mängden vatten som överhuvudtaget
kan uppstå i vattendraget begränsad.
Höga flöden kan leda till att vattenytan stiger snabbt i dikesfåran, men när nivån väl når
över dikeskrönen tillgängliggörs ett flera hundra meter brett svämplan med mycket stor
utjämnande och fördröjande kapacitet. I normala fall kommer vattenytans stigning i
princip att avstanna när vatten väl svämmar ut över svämplanet. Även om vattenytans
stigning skulle fortsätta, exempelvis på grund av att utflödeskapaciteten i trumman under
den enskilda väg som korsar diket i planområdets sydöstra gräns skulle vara begränsad,
så kommer vattnet kring nivå +1,0 till +1,3 m (RH2000) att rinna över denna väg. Det
finns med nuvarande förhållanden ingen realistisk möjlighet för vattnet att nå upp till
grundläggningsnivå +3,0 m (RH2000) inom planområdet till följd av höga flöden.
Väster om planområdet löper ytterligare ett dike. Situationen är snarlik som för diket
genom planområdet, att när väl dikefåran svämmar över så tillgängliggörs stora svämplan
vilket begränsar hur högt vattennivån kan stiga. Det finns med nuvarande förhållanden
ingen realistisk möjlighet för vatten från diket väster om planområdet att nå upp till
grundläggningsnivå +3,0 m (RH2000) inom planområdet till följd av höga flöden.
Grundvattenhöjning
I kustnära områden kan grundvattennivån förväntas vara snarlik havets medelvattennivå.
I takt med att havsmedelnivån stiger kommer även grundvattennivåerna i kustnära
områden att stiga. I detaljplanområdet kan en grundvattenyta kring +1,0 (RH2000)
38 (46)
RAPPORT
MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN
RÄVABYGGET 4:1 M.FL.
(SÖDRA CELL MÖRRUM)

555

förväntas kring år 2100. Eftersom grundläggningen inom planområdet kommer att ske på
minst +3,0 m (RH2000) finns ingen anledning att tro att stigande grundvattennivåer skulle
leda till att planområdet blir olämpligt i framtiden. Inte heller vid högvattenstånd finns
anledning att befara att grundvatten skulle leda till skador inom planområdet. Extrema
högvatten är generellt kortvariga, och grundvattenytan hinner då inte följa med i
havsvattennivåns variationer. Även om platsens geologiska förutsättningar skulle vara
sådana att grundvattenytan hinner följa med i havsvattenytans variationer kommer
grundvattenytan inte att stiga högre än havsvattenytan. Eftersom planområdet ligger på
en nivå där den är skyddad mot ytvattenöversvämningar från havet, och
grundvattennivån aldrig kommer att vara högre än havsnivån (sannolikt kommer den att
vara betydligt lägre) behöver stigande grundvatten inte beaktas mer än att fastställa
lägsta grundläggningsnivå till +3,0 m (RH2000).
Kombinationseffekter
Följande kombinationseffekter studeras
▪

Hög havsnivå i samband med skyfall

▪

Hög havsnivå i samband med högflöde i diken

Att högvatten skulle sammanfalla med skyfall är mycket osannolikt, eftersom skyfall
uppstår vid konvektiva regn som uppstår under sommarens varma månader, medan
extrema högvatten hänger samman med höst- och vinterstormar. De två inträffar således
vid olika tidpunkter på året, och behöver som extremhändelser inte beaktas i
kombination. Hur de två har beaktats var för sig beskrivs ovan.
Att högvatten i havet skulle sammanfalla med höga flöden är osannolikt men inte
otänkbart. Det är relevant att beakta kombinationen eftersom hög vattennivå i havet
sänker den tillgängliga fallhöjden längs dikesprofilen, vilket leder till att vattnets
flödeshastighet sänks. Med en minskad flödeshastighet måste vattennivån i diket stiga för
att få igenom samma mängd vatten, vilket är anledningen till att en hög nivå i havet ökar
risken för översvämning i diket.
Sett till dagens förhållanden kommer kombinationen av högvatten och högflöde (om den
alls inträffar) inte att leda till någon risk för översvämning inom planområdet, eftersom
grundläggning ska ske på +3,0 m (RH2000). Givet en medelvattenstigning av cirka 1,0 m
och ett extremhögvatten om knappt 1,5 (samma storleksordning som det högsta
högvatten som har uppmätts de senaste 130 åren) skulle havets vattenyta nå upp till
cirka +2,5 m (RH2000) vid ett extremhögvatten kring år 2100. Det betyder att det
fortfarande finns 0,5 m marginal innan planområdet påverkas. Sett till det flera hundra
meter breda svämplan som i dagsläget finns längs diket kommer det att vara omöjligt för
flödet i diket att höja vattenytan över hela svämplanet med en halvmeter över havsnivån.
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5.7.2 Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Se avsnittet detaljplanen nedan. Stigande havsnivåer kan påverka planområdet även i
nollalternativet, men i nollalternativet bedrivs betydligt mindre verksamhet, som riskerar
att störas, inom området.
Detaljplanen
Stigande havsnivåer och högvatten i kringliggande vattendrag påverkar planområdet.
Under förutsättning att grundläggning inte kommer att ske på lägre nivå än +3,0 m
(RH2000) bedöms det inte finnas risk för skada på byggnader. De ytor runt diket i öster
som undantas som naturmark fungerar även som svämplan som minskar konsekvenserna av högvattenföring.
Den valda nivån stämmer därtill överens med Länsstyrelsens generella säkerhetsnivå
med avseende på den tilltänkta markanvändningen. Stigande havsnivåer kan även
påverka framkomligheten på anslutande vägar och funktionen i VA-system och
dikningsföretag som idag finns i området.
Under förutsättning att nedan nämnda skadeförebyggande åtgärder vidtas, bedöms
stigande havsnivåer inte medföra några nämnvärda konsekvenser för verksamheter inom
planområdet.
5.7.3 Skadeförebyggande åtgärder
Vid byggnation eller utfyllnad av större delar av de områden som idag fungerar som
svämplan för kringliggande vattendrag bör beaktas att exploateringen inte leder till
dämning av vattendraget vid högvatten. Någon typ av höjning av Elleholmsvägen krävs
sannolikt på längre sikt för att säkerställa tillfarten. Den höjda vägen kan då även utnyttjas
som vall för bakomliggande områden.
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6

SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

6.1

Samlad bedömning
Detaljplanen bedöms sammantaget inte medföra några nämnvärda eller endast
(avseende naturmiljö) små miljökonsekvenser (tabell 5).
Tabell 5. Sammanställning av bedömningen för respektive aspekt mot respektive alternativ

Miljöaspekter

Detaljplan

Nollalt.

Trafik
Ljudmiljö och buller
Hälsa och säkerhet
Naturmiljö
Landskapsbild
Vatten
Klimatanpassning
Bedömningsskala:
Stora positiva konsekvenser
Positiva konsekvenser
Inga nämnvärda konsekvenser
Negativa konsekvenser
Stora negativa konsekvenser

6.2

Måluppfyllelse
Bedömningen av måluppfyllelse utgår från de nationella miljömålen. Underlag för
analysen är de konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående avsnitten samt
till viss del principer i detaljplanen. Analys av samtliga mål finns i tabellen nedan.
Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande:





Ja, detaljplanen bedöms bidra till att uppnå målet.
Detaljplanen varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå
målet.
Nej, detaljplanen bedöms inte bidra till att uppnå målet.
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Tabell 5. Måluppfyllnad för respektive alternativ

Miljömål
Begränsad
klimatpåverkan

Detaljplan

Noll





Frisk luft





Motivering
Detaljplanen kommer via ökad trafik att
bidra med en mycket begränsad ökning
av lokala utsläpp av växthusgaser. Såväl
nollalternativet som detaljplanen bedöms
vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.
Detaljplanen medför viss ökning av
luftutsläpp, f a genom ökade transporter.
Ökningen av luftutsläpp är mycket
begränsad.
Såväl nollalternativet som detaljplanen
bedöms vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.

Bara naturlig
försurning





Detaljplanen medför viss ökning av
försurningen, f a genom ökade
transporter. Ökningen av försurningen är
mycket begränsad.
Såväl nollalternativet som detaljplanen
bedöms vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.

Giftfri miljö





Dagvattnet från planområdet kommer att
genomgå rening.
Såväl nollalternativet som detaljplanen
bedöms vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.

Säker strålmiljö





Detaljplanen innebär att en befintlig
luftledning kan markförläggas, med
betydligt mindre alstrande av
elektromagnetiska fält som följd.
Nollalternativet vare sig bidrar till eller
försämrar möjligheten att uppnå
miljömålet. Detaljplanen bidrar till att
miljömålet kan uppnås.
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Ingen övergödning





Dagvattnet från de nya hårdgjorda ytorna
är mindre näringsrikt än vatten från
nollalternativets jordbruksmark och
kommer dessutom att genomgå rening.
Nollalternativet vare sig bidrar till eller
försämrar möjligheten att uppnå
miljömålet. Detaljplanen bidrar till att
miljömålet kan uppnås.

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård





Dagvatten från planområdet kommer att
renas innan det når havet. I det framtida
scenariot förutsätts att dagvattenlösningar
väljs som renar vattnet innan det släpps i
recipient så att miljökvalitetsnormerna inte
kommer att överskridas.
Såväl nollalternativet som detaljplanen
bedöms vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.

Ett rikt odlingslandskap





Detaljplanen innebär att viss odlingsmark,
med inslag av biotopskyddade element,
kommer att tas i anspråk för
industriändamål. Detaljplanen bedöms
medföra en liten negativ inverkan på
möjligheten att uppnå miljömålet.
Nollalternativet bedöms bidra till att målet
uppnås.

God bebyggd miljö





Detaljplanen kan komma att innebära en
begränsad ökning av bullernivåer lokalt.
Såväl nollalternativet som detaljplanen
bedöms vare sig bidra till eller försämra
möjligheten att uppnå miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv





Vid ett fullt utnyttjande av detaljplanen,
kommer naturmiljöerna inom planområdet
att försvinna. De mest värdefulla
områdena avsätts dock som natur i
planen.
Sammantaget bedöms detaljplanen
medföra en liten negativ inverkan på
möjligheten att uppfylla miljömålet.
Nollalternativet bedöms vare sig bidra till
eller försämra möjligheten att uppnå
miljömålet.
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7

Uppföljning
I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”.
Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga
målet om en hållbar utveckling ska kunna nås. Det finns olika sätt att säkra att miljöhänsyn finns med i det fortsatta planarbetet (genomförandebeskrivning,
exploateringsavtal etc.). Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett
bättre och effektivare miljöbedömningsarbete.
Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av en plan faktiskt får, så långt som är möjligt ska kopplas till befintliga
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. I den mån det är möjligt avses
uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga
processer.

7.1

Skadeförebyggande åtgärder och kompletterande utredningar
Sammanfattningsvis bör hänsyn tas till följande punkter i det fortsatta arbetet.
•

I samband med i ianspråktagande av nya ytor bör trafiksituationen tas i
beaktande. Nya anslutningar till allmänna vägen, väg 554, kräver tillstånd från
väghållandemyndighet. Sådana anslutningar bör begränsas i antal och
utformningen måste tas fram i samverkan med väghållande myndighet med
hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet.

•

Industrilokaler kan inte placeras närmare väg 554 än 30 m utan att åtgärder
vidtas som skydd till följd av att vägen används för transport av farligt gods.

•

Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt mot naturmark eller
uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera dragningskraften på
insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som är
markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och
arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas.

•

De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården bevaras så långt
möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och byggnader. Vid
exploatering ska erforderliga åtgärder att vidtas för att förhindra att dessa träd
och deras rotsystem skadas.

•

Flera stenmurar sparas och försiktighet bör här tillämpas vid exploatering.

•

Försiktighet bör iakttas ifråga om utsläpp till och eventuell förändring av diket i
planområdets östra del, då det inte kan uteslutas att diket kan hysa laxfiskar.

•

I samband med anmälan alternativt tillståndsprövning av tillkommande
verksamheter inom området som innebär att ytterligare ytor hårdgörs bör en
dagvattenutredning utföras. En sådan kan i detalj belysa hur det tillkommande
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dagvattnet från området kan tas om hand. Utredningen bör belysa såväl flöden
och fördröjningskrav som möjligheten att rena alternativt tillämpa lokalt
omhändertagande av dagvatten.
•

Vid byggnation eller utfyllnad av större delar av de områden som idag fungerar
som svämplan för kringliggande vattendrag bör beaktas att exploateringen inte
leder till dämning av vattendraget vid högvatten.

Maria Liberg Kristiansson

Granskad av Anna Bokenstrand
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på endast små förändringar av trafikbullernivåerna. Majoriteten av de tunga transporterna påverkas
ej av den förändrade vägsträckningen då timmertransporter fortsatt kommer att köra på en
vägsträckning motsvarande den befintliga.
Samtliga immissionspunkter innehåller gällande bullervillkor för trafikbuller.
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Uppdragsbeskrivning

Södra Cell Mörrum AB har anlitat Brekke & Strand Akustik för att utföra en beräkning av
trafikbullersituationen för en alternativ vägsträckning av tillfartsvägen mot bruksområdet.
Utredningen har baserats på förväntad trafikdata till och från anläggningen för år 2020.
Resultaten från beräkningarna redovisas i form av bullerspridningskartor samt beräknade
bullernivåer i valda immissionspunkter.

1.1 Villkor
Enligt Naturvårdsverket gäller följande riktvärden vid nybuggnation av bostäder eller nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
Tabell 1: Gällande villkor för externt buller

Inomhus
Utomhus
Maximalnivå inomhus nattetid
Maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad

Ekvivalent ljudnivå dB(A)
30
55
-

Maximal ljudnivå
45

-

70

1.2 Immissionspunkter
I tabell 2 och i figur 1 redovisas de 13 immissionpunkter som har använts vid beräkningarna. IP 1 – IP
5 är Södra Cell Mörrums kontrollpunkter för externt industribuller, IP A – IP H har identifierats som
ytterligare närliggande bostäder i samband med denna utredning.
Tabell 2. Immissionspunkter i omgivningen till verksamheten.

Immissionspunkt

Beskrivning/placering

Sweref99 E

Sweref99 N

IP 1

Ellesholmsvägen/Nabbavägen

484777

6224243

IP 2

Forsbackavägen 290

484969

6224940

IP 3

Byggesvägen 281

485597

6225159

IP 4

Klavavägen 179

485981

6224250

IP 5

Klavavägen 231

486000

6223672

IP A

Nabbavägen 13

484903

6224174

IP B

Ellesholmsvägen 388

485008

6224543

IP C

Forsbackavägen 311

485079

6224678

IP D

Forsbackavägen 255-23

484998

6225269

IP E

Vekerums stationsväg 50-33

485511

6225841

IP F

Vekerums stationsväg 19

486075

6225651

IP G

Klavavägen 44

486215

6225449

IP H

Klavavägen 135

486045

6224629
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Figur 1. Immissionspunkternas placering.
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2

Beräkningar

2.1 Underlag
Följande underlag har använts vid beräkningarna:





Digital terrängkarta över omgivningen kring verksamhetsområdet, Metria
Digital karta över verksamhetsområdet, Södra Cell Mörrum AB
Uppgifter om trafikmängd till och från Södra Cell Mörrum, Södra Cell Mörrum AB
Uppgifter om trafikmängd vilken ej härrör till Södra Cell Mörrum, Trafikverket

2.2 Beräkningsmetod
Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av ljudspridning av
trafikbuller. ”Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method; 1996”
Som hjälpmedel för beräkningarna har datorprogrammet SoundPlan version 7.1 använts där denna
beräkningsmetod ingår. Beräkningsnoggrannheten bedöms ligga inom intervallet ±2 dB(A).

2.3 Beräkningsmodell
Utifrån erhållet underlag har en digital beräkningsmodell skapats i beräkningsprogrammet
SoundPlan. I beräkningsmodellen har hänsyn tagits till terräng, markförhållanden, byggnaders och
bullerkällornas individuella placering.
Befintligväg
Framtidsväg

B1
1

F1
B2
B4
B3

F2
B5

F3

F4

B6

B7

Figur 2. 3d vy från beräkningsmodell
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2.4 Trafikdata
I tabell 3 nedan presenteras den trafikdata som använts i beräkningen. De olika vägsträckorna
återfinns i figur 2. Hastigheten har antagits till 70km/h förutom vid infarter mot Södra Cell där
hastigheten är nedsatt till 30km/h.
Tabell 3. Antal fordon per dygn för respektive vägsträcka

Section

Befintlig vägsträckning

Framtida vägsträckning

Antal fordon per dygn

Antal fordon per dygn

Personbilar

Lastbilar

Personbilar

Lastbilar

B1

770

690

770

690

B2

770

690

-

360

B3

-

360

-

360

B4

450

50

450

50

B5

320

280

-

-

B6

-

280

-

-

B7

320

-

-

-

F1

-

-

770

330

F2

-

-

320

280

F3

-

-

-

200

F4

-

-

-

80
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3

Resultat

Samtliga beräkningsresultat redovisas som A-vägd ljudtrycksnivå i dB(A) relativt 20 µPa som
frifältsvärden. Bullerspridningskartor redovisas i bilaga ”AKU 01 R 140324-A”.

3.1 Ekvivalent ljudnivå
I tabell 4 redovisas de beräknade dygnsekvivalenta trafikbullernivåerna vid de två olika
vägsträckningarna. Då inga bostäder är placerade i direkt anslutning till de nya vägarna kommer
ingen förändring av de maximala ljudtrycknivåerna att ske. Detta då maximalnivån bestäms av nivåer
från den närmaste vägsträckningen. Då IP3 ej är en bostad har ingen beräkning utförts i denna punkt.
Tabell 4. Ekvivalenta A-vägda bullernivåer i dB(A) innan och efter vägbyggnad ägts rum

Beräknade ekvivalenta ljudtrycksnivåer dB(A), år 2020
Nuvarande
vägsträckning

Ny vägsträckning

Förändring

Ellesholmsvägen/Nabbavägen

43

43

0

IP 2

Forsbackavägen 290

45

45

0

IP 3

Byggesvägen 281

-

-

-

IP 4

Klavavägen 179

35

32

-3

IP 5

Klavavägen 231

28

27

-1

IP A

Nabbavägen 13

42

43

+1

IP B

Ellesholmsvägen 388

55

55

0

IP C

Forsbackavägen 311

51

50

+1

IP D

Forsbackavägen 255-23

39

39

0

IP E

Vekerums stationsväg 50-33

43

43

0

IP F

Vekerums stationsväg 19

42

42

0

IP G

Klavavägen 44

37

36

-1

IP H

Klavavägen 135

36

34

-2

IP

Beskrivning/placering

IP 1
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Om dokumentet
Sweco Environment AB
Inventering och bedömning av naturvärde – Södra Cell Mörrum – Inför ändring av detaljplan i Karlhamns kommun.
Utredningen har genomförts under maj 2014.
Detta dokument utgör ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.
Följande personer har medverkat i inventeringen:
Cajsa Björkén – naturinventering, bedömningar och rapportering. Cajsa har flera års erfarenhet av naturvärdesbedömningar i hela landet. Hon är utbildad biolog med inriktning mot växtekologi och botanik.
Janne Dahlén – bedömning fåglar. Janne är en hängiven ornitolog med lång erfarenhet av fågelutredningar i samband med exploateringar.
Sofia Lund – kvalitetsgranskning. Sofia är utbildad biolog med 15 års arbetslivserfarenhet inom grön
biologi. Sofia har en gedigen fältvana och stor erfarenhet av olika inventeringsarbeten, både från Sverige och från utlandet.

Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.
Omslagsbild: Stenmur i jordbruksmark väster om Bruksgården.
Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.
För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet Dnr 2013/0058.
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Sammanfattning
En naturvärdesinventering har genomförts norr om Södra Cell Mörrum i Karlshamns kommun där kommunen avser att ta fram en ny detaljplan. Fältbesök genomfördes under maj 2014 och kompletterades
med en sammanställning av befintlig kunskap.
Inventeringsområdet kring Södra Cell Mörrum är beläget vid Pukaviksbuktens kuststräcka. Hela området har tidigare legat under havsytan. Dalgångarna är fyllda med sedimenterad lera och silt medan
morän och kalspolade berghällar finns på omgivande kullar. Berggrunden utgörs av svårvittrad gnejs
och ger en artfattig markflora.
Inventeringsområdet består till övervägande del av jordbruksmark av typerna åkermark, vallodling eller betesmark. Den största delen utgörs av åkermark. De betade vallodlingarna och betesmarkerna är
kraftigt gödselpåverkade och har låg biologisk mångfald. Mellan inägorna finns diken och stenmurar
som fungerar eller har fungerat som hägnader och avgränsningar mellan skiften. På de öppna markerna
finns det relativt gott om rösen. Små obrukbara bergsknallar utgör åkerholmar i det öppna landskapet.
På några platser finns det vattenfyllda märgelgravar i anslutning till den öppna marken. Gemensamt
för ovan nämnda strukturer är att de är skyddade genom det generella biotopskyddet.
Ca en femtedel av inventeringsområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt knuten
till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om om Byggesvägen men även längs
med norra kanten av Södra Cell Mörrums virkesupplag. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och
bok dominerar. Andra arter som förekommer frekvent är vårtbjörk, rönn, oxel, asp, askVU, lönn och avenbok. Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare, och numera
finns ofta ett tätt buskskikt. Markfloran är tämligen artfattig.
De områden som befanns ha högre naturvärde utgörs i första hand av de ekdominerade höjderna strax
öster respektive väster om Byggesvägen. Intill Bruksgården finns flera grova ädellövträd som bedöms
hysa mycket höga naturvärden. Dessa är även skyddade som naturminnen och de ovanliga arterna
eklackticka (en svamp) och grå skärelav (en lav) växer här. Strax söder om Bruksgården finns ytterligare en gårdsmiljö med grova ekar.
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Inventeringsområde

0

1 Översiktskarta med inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum.
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1 Inledning
Om projektet
Karlshamns kommun planerar att ta fram en ny detaljplan för ett 43 ha stort område i anslutning till
Södra Cell Mörrum. Som en del i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för detaljplaneändringen har en naturvärdesinventering utförts. Fältbesök gjordes i maj 2014. Resultaten av detta
samt annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att
lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer
inom det inventeringsområde som är aktuellt för

Naturvärde

detaljplaneändring.

Med naturvärde avses i den här rapporten
objekt av betydelse för biologisk mångfald.

2 Området vid Södra Cell Mörrum består till stor del av jordbruksmark. Här ses små åkerholmar som omfattas av det generella
biotopskyddet.
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2 Metodik

I detta kapitel beskrivs hur inventeringen genomförts och vad som ligger till grund för de bedömningar som redovisas.

Naturvärdesbedömning
Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Metoden bygger på bedömningsgrunder i olika nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag är ofta ganska
snäva och endast anpassade till en viss naturtyp. Enetjärn Natur har anpassat dessa till att omfatta
alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper
bedöms på ett så likartat sätt som möjligt.
Syftet är att inom ett utpekat område redovisa alla objekt med högre naturvärde. Dessa objekt bedöms
till klass 1 och 2 enligt tabellen nedan. Varje objekt redovisas på karta och i text.
För varje objekt görs en samlad bedömning av naturvärde. Bedömningen görs utifrån vedertagna och
definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. De bedömningsgrunder som används för naturvärdesklassningen är mångformighet, historik, naturlighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artinnehåll och påverkansgrad. Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har
dock olika betydelse i olika typer av naturmiljöer och för olika organismer. Naturvärdesbedömningen är
delvis en relativ jämförelse med liknande objektstyper/biotoper i regionen.

Tabell 1. Naturvärde bedöms i tre olika naturvärdesklasser.
Naturvärdesklass

Bedömning

Innebörd

1

Mycket högt naturvärde

Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av
värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt
delvis påverkade miljöer med ett stort inslag av
värdefulla strukturer och/eller arter.

2

Högt naturvärde

Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla strukturer eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med ett ringa inslag av värdefulla
strukturer eller arter.

Ordinärt

Ordinärt naturvärde

Lågt naturvärde och starkt påverkad mark.
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Eftersom de nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan
de olika naturtyperna, och det för Enetjärn Natur varit viktigt att använda en metod där alla naturtyper
bedöms enligt ett och samma klassningssystem, så kan resultatet i denna inventering skilja sig från de
naturvärdesbedömningar som gjorts t.ex. i länsstyrelsernas våtmarksinventeringar. Detta beror till viss
del på att olika vikt har lagts vid de olika bedömningsgrunderna men även på att denna inventering i
många fall är mer detaljerad än tidigare gjorda inventeringar där fältbesök inte alltid har utförts.

Inventeringen vid Södra Cell Mörrum
Naturvärdesinventeringen av området vid Södra Cell Mörrum omfattar inventering i fält och sammanställning av relevant kunskapsunderlag. Området besöktes i fält av en inventerare den 5:e maj 2014.
Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöket samt kunskapssammanställning.
Vid fältbesöket har alla delar av utredningsområdet, d.v.s. alla objekt och bestånd, besökts i fält eller
kunnat bedömas på håll. Inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdesobjekt större än ca
50x50 m har kunnat identifieras. Mindre objekt med högre naturvärde kan ha förbisetts. Delområden
med potential att hysa högre naturvärde har studerats mer noggrant.
Inventeringen har i första hand varit inriktad på biotoper. Speciell uppsikt hölls efter de rödlistade arter,
signalarter, arter som omfattas av artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter som
är fastsittande eller relativt stationära men insatsen ska ses som en översiktlig inventering. Rödlistade
arter presenteras i rapporten tillsammans med sin respektive rödlistekategori, t ex NT. För fakta om
rödlistan och artskyddsförordningen, se faktarutor på sidan 26.
Vidare har befintligt kunskapsunderlag sammanställts. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrelsen i Blekinge län, ArtDatabanken, Artportalen och Skogens pärlor.

Utredning av artförekomster
En analys av vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen som finns i området kring Hemberget har utförts. De arter som omfattas av analysen är de som omfattas av Artskyddsförordningens
bilaga 1 och bilaga 2. När det gäller fåglar har endast de arter som markerats med B i förordningen samt
de som är upptagna på den nationella rödlistan tagits med. Detta i linje med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen.
Analysen omfattar dels de arter som faktiskt påträffats i området och dels de arter som kan förväntas förekomma. Förutom de arter som observerades i samband med fältbesöket har uppgifter från
Artportalen använts. Vid sidan av de dokumenterade förekomster som befintligt kunskapsunderlag
genererar har även en bedömning gjorts om det kan finnas ytterligare arter som omfattas av Artskyddsförordningen i området. Antaganden om troliga eller möjliga artförekomster grundar sig på om det för
respektive art finns lämpliga livsmiljöer i det aktuella området och om arten finns i närheten.
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3 Naturmiljöer

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdet och dess naturmiljöer samt
uppgifter om tidigare kända naturvärden.

Översiktlig beskrivning
Det område som varit föremål för naturinventeringen täcker en areal av ca 43 ha. Inventeringsområdet
ligger norr om Södra Cells verksamhetsområde i Mörrum.
Inventeringsområdet ligger mycket kustnära, endast 250 m från Byggesviken som är en smal vik av
Pukaviksbukten. Landskapet i denna del av Blekingekusten präglas av dalsänkor och kustslätter som
ligger mellan lövskogsklädda moränkullar och kala berghällar. Dalbottnarna är fyllda med lera och silt
och är oftast uppodlade. Högre upp i terrängen där finmaterialet spolats bort finns blockrik mark och
mer eller mindre kala hällmarker. Berggrunden
utgörs av den s.k. blekingska kustgnejsen, en
hård och svårvittrad bergart som ger upphov
till en relativt fattig markflora.
Inventeringsområdet är flackt och den högsta
punkten ligger knappt tio meter över havet.
Största delen av området utgörs av jordbruksmark, med inslag av mindre skogspartier och
halvöppna buskmarker. En större asfalterad
väg, Byggesvägen, löper genom området i
nord-sydling riktning och det finns flera mindre
grusvägar. Ett antal byggnader, bland annat
Bruksgården, ligger centralt i området. Det
finns även flera kraftledningar i området.

Jordbruksmark
Ca fyra femtedelar av inventeringsområdet
består av åkermark eller betesmark. Den
största andelen utgörs av åkermark med
odling av spannmål och vall. Både de betade
vallodlingarna och betesmarkerna är kraftigt
gödselpåverkade och har en tämligen högväxt och artfattig kärlväxtflora med arter som

3 Parkeringsplatsen vid Bruksgården med Byggesvägen
skymtandes bakom den naturminnesmärkta eken.
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hundkex, maskros, ängskavle och hundäxing. På de få betesmarker som inte utgörs av vallodling finns
tydliga tecken på ohävd och igenväxning, främst iform av tuvbildning och ett mycket tjockt förnalager.
Där marken är torrare och berget nästan kommer i dagen finns ännu mer konkurrenssvaga växtarter
som mandelblom, bergssyra, knippfryle och gråfibbla.
Mellan skiftena finns diken och stenmurar som fungerar eller har fungerat som hägnader och avgränsningar mellan skiften. Stenmurarna är ofta i gott skick, men i många fall beskuggade av lövsly, slån och
större lövträd, främst ek. Dikena är allt från flera meter breda med djupt vatten till helt igenväxta. På de
öppna markerna finns det relativt gott om odlingsrösen. Små obrukbara bergsknallar utgör åkerholmar
i det öppna landskapet. På några platser finns det vattenfyllda märgelgravar i anslutning till den öppna
marken. En märgelgrav är en av människan grävd håla där man brutit märgel (lera) för markförbättring
av åkermark. Gemensamt för ovan nämnda element är att de är skyddade genom det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken.

4 Ca hälften av jordbruksmarken inom inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum utgörs av åkermark med odling av olika
sädesslag. Denna typ av mark är mycket homogen och innehåller få naturvärden. Dock kan en mångfald av både växter och djur
trivas i de stenmurar, diken och rösen som ofta finns i anslutning till den odlade marken.
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Skog

Ca en femtedel av inventeringsområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt knuten till
de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om om Byggesvägen, men även längs

med norra kanten av Södra Cell Mörrums virkesupplag. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och
bok dominerar. Andra arter som förekommer frekvent är vårtbjörk, rönn, oxel, asp, askVU, lönn och av-

enbok. Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare. Arter som

slån, hagtorn, björnbär, hallon och druvfläder utgör ett tätt buskskikt. Markvegetationen är tämligen artfattig och domineras av vårblommande arter såsom vitsippa, svalört, liljekonvalj, gökärt och vårbrodd.
De två höjdpartier som nämns i föregående stycke har ett högt naturvärde. Väster om Byggesvägen
finns ett parti med gamla, grova och vidkroniga ekar samt ett fåtal döda, grova ekar. På höjden öster
om Byggesvägen växer grova ekar och medelgrova till ganska klena bokar, björkar, rönnar och oxlar. Här
finns även gott om stående och liggande död ved.

5 Väster om Byggesvägen finns en kulle med grova ekar. Hagen håller på att växa igen då betestrycktet troligen är mycket lågt
men det höga värdet knutet till de grova träden finns ännu kvar.

Tidigare kännedom om naturvärde
De objekt som omfattas av ett lagstadgat skydd är de generella biotopskydden (se ovan samt avsnitt
4.2) samt fem grova lövträd vid Bruksgården som av länsstyrelsen har skyddats som naturminne enligt
förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken. På ett av dessa träd är eklacktickaEN
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Eklackticka Ganoderma resinaceum
Ettårig, stor ticka med gulbrun, rödbrun eller
svartlila hatt, med lackartad skorpa. Eklacktickan är känd från totalt sex lokaler (2005) i Blekinge, Skåne, Öland och Halland. Det verkliga
antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga
15 stycken. Arten är starkt hotad i Sverige och är
rödlistad i kategorin EN.
Eklacktickan är nedbrytare eller möjligen en
svag parasit och funnen på basen av gamla
grova levande ekar. Det är en värmegynnad art,
som påträffas i ängsekskog och hagmark.

Grå skärelav Schismatomma decolorans
Grå skärelav är en oansenlig men i regel ganska
storväxt skorplav med gråbrun till grårosa färg.
Grå eklav är känd från minst 1000 lokaler från
Skåne till Bohuslän och Uppland. Arten är sällsynt i Sverige och är rödlistad i kategorin NT.
Arten påträffas framförallt i låglänta lövskogsområden med stor tillgång på grov ek.

6 Fruktkroppar av eklackticka. Tickan är ettårig och därför var
fruktkropparna mycket små när inventeringen genomfördes i
början av maj.

Ganoderma resinaceum sedan tidigare rapporterad i Artportalen från inventeringen av skyddsvärda träd
2005 samt 2013. Eklacktickan är en mycket sällsynt och exklusiv svampart som endast är känd från ytterligare fem lokaler i Sverige (se faktaruta här intill). Under vårt fältbesök i maj 2014 hittades två unga
fruktkroppar på samma träd som troligen är eklackticka (se figur 6). På ett av naturminnesträden samt
på två andra ställen inom inventeringsområdet är grå skärelavNT rapporterad i Artportalen, också från
inventeringen av skyddsvärda träd 2005. Grå skärelavNT är en sällsynt lav som växer på grova ekar (se
faktaruta här intill). Denna lav återfanns dock inte under 2014 års inventering. Det är dock möjligt att
den kan finnas kvar då den är svår att få syn på.
I övrigt finns inga tidigare kända naturvärden inom området.

Omgivande landskap
Närmaste skyddade områden utanför inventeringsområdet är Mörrumsåns och Pukavikbuktens Natura
2000-områden, vilka är belägna drygt 500 m väster om respektive 2 km söder om inventeringsområdet. Ca 1 km norr om området, och även norr om väg E22, ligger en naturskogsartad tallskog som skyddas genom naturvårdsavtal. Övriga skyddade områden ligger mer än 3 km från inventeringsområdets
gräns.
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4 Objekt med högre naturvärde
och biotopskyddade objekt

I detta kapitel beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde, samt objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. Objekten redovisas i karta i
figur 7.
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7 Områden med högre naturvärde samt objekt som omfattas av det generella biotopskyddet inom inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum.
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4.1 Objekt med höga naturvärden
A Ekhage
Klass 1

Beskrivning: Ekhage med spridda, grova ekar (se figur 8). Flera av ekarna har en diameter över en meter.
Ekarna är relativt vidkroniga med grova grenar, och vissa har håligheter. Barken är mycket grov på samtliga träd. Grå skärelavNT har rapporterats från en plats i centrum av detta objekt 2005. Ett par-tre av
ekarna är helt döda och har tappat nästan all sin bark (se figur 9). I dessa finns det många håligheter
och hackspettspår. Hagen som ekarna står i är halvöppen men i igenväxningsfas. Hagen omgärdas av
en stenmur som avgränsar denna till omgivande vallodling. Då det med stor sannolikhet går betesdjur
i vallodlingen tar dessa djur sig troligen även in i ekhagen då och då, men betestrycket är inte så hårt så
att hagen kan hållas öppen. De arter som har tagit sig in och börjat beskugga ekarna är ung avenbok,
rosor, hagtorn och slån. Markvegetationen är tämligen fattig och utgörs av vitsippa, gökärt, smörblomma, luktviol och en hel del vallgräs på rymmen från omgivande odling. Marken är blockrik och det finns
även en del sprängsten.
Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar. Naturvärdet riskerar att försämras på
grund av igenväxningen men än så länge bedöms ekarna klara sig bra trots viss beskuggning.

8 Grova ekar finns i objekt A. Den sällsynta grå skärelavenNT
är rapporterad från detta objekt.

9 Död stående ek i objekt A. Sådana träd är mycket
värdefulla för t ex insekter och svampar.
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B Grova ädellövträd
Klass 1
Beskrivning: Fyra mycket grova ädellövträd,
varav två lindar (se bild 10), en lönn och en ek.
Samtliga träd är skyddade som naturminne.
Alla träden är över en meter i diameter, de är
vidkroniga och har grova grenar och mycket grov
bark. De står helt öppet och solexponerat på
en gräsmatta intill två byggnader. På eken har
eklacktickaEN rapporterats 2005 och 2013 och
arten återfanns under inventeringen i maj 2014.
På lönnen har signalarten lönnlav Basidia rubella
påträffats 2005.
Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till
grova, vidkroniga ädellövträd i solexponerat läge.
Eklacktickan är en exklusiv och mycket sällsynt
art som endast hittats på ett fåtal ställen i Sve-

10 Grov lind som utgör ett av de naturminnesskyddade
träden i objekt B.

rige.
C Två grova ekar
Klass 1

Beskrivning: Två grova ekar, varav den västra är skyddad som naturminne (se figur 3 på sidan 10). Den
västra är även den grövsta och har en diameter på över en meter. Den östra är något mindre med en
diameter på ca 0,8 m. Båda träden är vidkroniga och har grova grenar och mycket grov bark. De står
helt öppet och solexponerat intill en parkeringsplats. På den västra eken har grå skärelavNT rapporterats
2005.
Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till grova, vidkroniga ekar i solexponerat läge.
D Ädellövskog
Klass 2
Beskrivning: Blandad ädellövskog med ek, bok, björk, rönn, hassel och oxel (se figur 11). Skogspartiet är
luckigt med allt från sluten bokskog till igenväxande, halvöppen mark med främst ek. Det finns en del
grova stenblock. De vidkroniga ekarna tyder på att området tidigare varit betydligt mer öppet genom
bete. Många av träden är grova, särskilt ekarna, men det finns även en del rejälare bokar, björkar och oxlar. Det finns gott om död ved, främst i form av stående döda ekar och lågor av andra ädellövträd. Den
döda veden finns i flera nedbrytningsstadier och dimensioner, men då objektet troligen gått från öppen
ekhage till nästan sluten skog saknas skoglig kontinuitet. Markvegetationen utgörs av vitsippa, liljekonvalj, gökärt, vårbrodd och måra. I de öppnare partierna dominerar hallon och björnbärssnår. I objektets
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södra del finns en märgelgrav med potentiellt habitat för t ex groddjur. En stenmur löper genom hela
objektet.
Bedömning: Högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar samt stående och liggande död ädellövved.
Naturvärdet har försämrats på grund av igenväxningen. Luckigheten, stenblocken och märgelgraven
bidar till en variationsrik miljö med potential för hög biologisk mångfald.

11 Grova ädellövträd och död ved bidrar till de höga naturvärdena i objekt D. Här ses bokskog samt en död ek.

E Gårdsmiljö
Klass 2
Beskrivning: Gårdsmiljö med gammal ladugård
och grova ädellövträd (figur 12). Det är endast
gårdens sydöstra hörn som ingår i objektet.
Träden består främst av grova ekar, ca 0,4-0,8
m i diameter. Det finns även enstaka döda,
stående grova ekar. Ekarna är vidkroniga och
har mycket grov bark och grova grenar men få
håligheter. Markvegetationen och buskskiktet är triviala med igenväxande gräsmatta,
uppkommande lövsly och trädgårdväxter.
Stenmuren i biotopskyddsobjekt 13 löper runt
gårdsmiljön.

12 Grova ekar vid den gamla ladan i objekt E.
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Bedömning: Högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar samt stående döda ekar. Möjligheter till boplats för fladdermöss i den gamla ladan.

4.2 Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet
1 Stenmur

Beskrivning: Relativt välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkermarker. Delvis starkt beskuggad
av stora lövträd och slånsnår, och delvis helt solexponerad (figur 13).

Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels busk- och trädklädda partier med skydd för
fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter.
2 Åkerholme
Beskrivning: Åkerholme med mycket tät vegetation som består av ett enda stort slånsnår (figur 14). En
gulsparv noterades i toppen av en buske.
Bedömning: Åkerholmen ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då den består av ogenomträngliga
snår. Slånbuskarna med sina blommor och bär ger föda åt fåglar och insekter. Kärlväxtfloran är dock
fattig.

13 Solexponerad stenmur i biotopskyddsobjekt 1.

14 Åkerholmen i biotopskyddsobjekt 2 består av slånsnår.

3 Stenmur
Beskrivning: Välgjord och välbehållen stenmur som omger en ekhage (figur 15). En öppning i stenmuren
har gjorts med uthuggna kantstenar. Även stenmurens utlöpare i norr, söder, öst och väst innefattas i
objektet. Muren är mestadels beskuggad av stora ekar och busksnår.
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Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då den har busk- och trädklädda partier med skydd för fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter. Beskuggningen är
dock för stor.
4 Småvatten
Beskrivning: Småvatten i form av en gammal märgelgrav (figur 16). Märgelgraven ligger precis innanför
den inhägnande stenmuren i objekt 3. Vattensamlingen är mestadels beväxt av bladvass, men den
södra delen har till stor del öppen vattenyta. I vattnet och längs strandkanten växer svärdslilja, sjöfräken och kabbleka. Märgelgraven kantas av större ekar, viden, slån och hagtorn, vilket ger en kraftig
beskuggning. Det finns en del död ved i och i anslutning till vattnet.
Bedömning: Småvattnet är tämligen starkt beskuggat, vilket inte ger optimala förhållanden för en tidig
uppvärmning på våren för grodor och salamandrar att leka. Närheten till bra övervintringplatser i form
av stenmurar och ädellövskog med död ved och buskar gör dock att värdet höjs. De kringliggande träden och buskarna ger skydd för fåglar och föda åt fåglar och insekter.

15 Stenmuren som omger ekhagen i biotopskyddsobjekt 3.

16 Småvatten i biotopskyddsobjekt 4.

5 Stenmur
Beskrivning: Relativt välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkermarker. Muren är mestadels
starkt beskuggad av slån, druvfläder, klibbal och grövre ekar, men delvis solexponerad (figur 17).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk
mångfald. De blommande täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar och insekter.
6 Åkerholme
Beskrivning: Åkerholme med mycket tät vegetation som består av ett enda slånsnår (figur 18).
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Bedömning: Åkerholmen ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då den består av ogenomträngliga

snår. Slånbuskarna med sina blommor och bär ger föda åt fåglar och insekter. Kärlväxtfloran är dock
fattig.

17 Stenmur mellan två åkrar i biotopskyddsobjekt 5.

18 Tätt slånsnår på åkerholme i biotopskyddsobjekt 6.

7 Dike
Beskrivning: Dike i jordbruksmark. Diket är 1-2 m brett och i södra delen med öppen vattenspegel. I mittersta och norra delen är diket helt igenväxt med endast sporadisk förekomst av vattenspegel. Diket
kantas av bladvass, björnbärssnår och slån (figur 19).
Bedömning: Delar av diket är vattenförande under en relativt stor del av året, och särskilt under den tid
då salamandrar och grodor leker. Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. Den
största delen av diket är dock igenväxt och saknar mer eller mindre betydelse för biologisk mångfald.
8 Stenmur
Beskrivning: Välbyggd och välbehållen stenmur som dels löper längs åkerkant och dels över en kulle
med hällmark. Muren är igenväxt och mestadels starkt beskuggad av diverse grova lövträd och buskar.
En del död sälgved finns i anslutning till stenmuren (figur 20).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk
mångfald. De täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar och insekter. Den döda veden är viktig
för insekter och svampar.
9 Stenmur och allé
Beskrivning: Mycket välbyggd och välbehållen stenmur som omger en betesmark och fruktträdgård.
Längs med stenmurens västra kant löper en ca 50 m lång allé av aspar. Allén består av små, tätt stående hamlade aspar. Stenmuren är mestadels starkt beskuggad av allén, hassel och olvon. Här finns
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också några döda lindar. På östra sidan kantas stenmuren av ogenomträngliga slånsnår, unga lönnar
och enstaka grövre lönnar (figur 21).
Bedömning: Stenmuren och allén är för beskuggade och igenväxta för att ge optimala förhållanden för
biologisk mångfald. Asparna i allén har inte hamlats på några år men om de snart hamlas igen upprätthålls värdena knutna till solexponerade stammar. De täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar
och insekter. Den döda veden är viktig för insekter och svampar.
10 Stenmur
Beskrivning: Välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkrar. Muren är solexponerad med enstaka
slånbuskar.
Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter (figur 22).

19 Ett öppet dike utgör biotopskyddsobjekt 7.

20 Beskuggad stenmur i biotopskyddsobjekt 8.

21 Stenmur och aspallé i biotopskyddsobjekt 9.

22 Biotopskyddsobjekt 10 är en solexponerad stenmur.
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11 a-d Fyra åkerholmar

Beskrivning: Fyra små åkerholmar intill varandra på en vallodling. Den nordvästra (a) består av en häll,

ett litet röse och stora block (figur 23). Vegetationen är tät och består av slån och druvfläder. På hällen
växer kärleksört, smultron, stensöta och bergssyra. Den nordöstra åkerholmen (b) består av hällmark

och ett storblockigt odlingsröse (figur 24). Denna åkerholme är solexponerad och öppen med enstaka
körsbärsträd. Åkerholmen i mitten (c) utgörs av en delvis solexponerad höjd med grova block och

grövre ekar. Även nyponros, slån, fläder och körsbär växer här. Den sydliga åkerholmen (d) är liten och
består av hällar med björnbär, hassel och slån.

Bedömning: Åkerholmarna är delvis solexponerade och har stensamlingar och rösen som ger gott
skydd och varm plats åt kräldjur och insekter. På hällarna kan kräldjur sola sig och den torra marken ger
en varierad lav- och kärlväxtflora. Buskarna och träden ger ett gott skydd och boplats åt fåglar och de
blommande buskarna ger föda åt fåglar och insekter.

23 Biotopskyddsobjekt 11a, en åkerholme med häll och röse.

24 Grovblockigt odlingsröse i biotopskyddsobjekt 11b.

12 Stenmur och odlingsröse
Beskrivning: Delvis raserad stenmur mellan två åkrar (figur 25). Vissa partier helt beskuggade av hassel
och björk och vissa solexponerade. En del av muren har rivits vid upprustning av järnvägen. Precis på
östra sidan om järnvägen finns ett större odlingsröse i stenmuren. Även röset är starkt beskuggat.
Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter. Odlingsröset är för beskuggat för att fungera optimalt.
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13 Stenmur
Beskrivning: Stenmur som delvis är mycket välbyggd och välbehållen, och delvis raserad. Stenmuren
utgör en gräns mellan odlingsmark och skogsmark, och är mestadels beskuggad av ek, rönn, hassel,
hagtorn och bok (figur 26).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad för att ge optimala förhållanden för biologisk mångfald.

25 Biotopskyddsobjekt 12 utgörs av en stenmur och ett röse
(röset ej i bild).

26 Välgjord stenmur i biotopskyddsobjekt 13.

14 Stenmur
Beskrivning: Stenmur i halvöppen kraftledningsgata som tidigare varit betesmark. Stenmuren är välbyggd och välbevarad. Muren är endast delvis beskuggad och igenväxt av hassel och äppelträd (figur
27).
Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då den har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar. Pågående
igenväxning gör dock att stenmuren inte har optimala förhållanden för biologisk mångfald.
15 Stenmur
Beskrivning: Stenmur i busk- och trädklädd kraftledningsgata som tidigare varit betesmark. Stenmuren
är relativt välbyggd men nu starkt beskuggad och igenväxt av diverse lövsly, bland annat hassel och
rönn (figur 28).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad för att ge optimala förhållanden för biologisk mångfald.
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27 Biotopskyddsobjekt 14, en stenmur i en kraftledningsgata
som tidigare varit betesmark.

28 Beskuggad stenmur i kraftledningsgata utgör biotopskyddsobjekt 15.

16 Två stenmurar
Beskrivning: Två stenmurar som kantar en grusväg. Murarna är mestadels välbyggda och välbevarade
och på vissa ställen mycket breda (figur 29). Stenmurarna är ömsom helt solexponerade och ömsom
helt beskuggade och igenväxta. I anslutning till tomtmark skuggas stenmurarna av stora lövträd, bland
annat ek.
Bedömning: Stenmurarna uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då de har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar. Rådande

29 Grusvägen som går mellan Bruksgården och Södra Cells virkesupplag kantas av stenmurar på vardera sida (biotopskyddsobjekt 16.)
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beskuggning från träd och buskar gör dock att stenmurarna inte har optimala förhållanden för biologisk
mångfald.
17 Stenmur
Beskrivning: Mycket välbyggd och välbehållen stenmur mellan åker och trädklädd bergsknalle. Muren är
mestadels solexponerad men skuggas delvis av stora lövträd, mest ek och björk (figur 30).
Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexponerade partier som gynnar insekter och kräldjur.
18 Dike
Beskrivning: Ett ca 3-5 m brett dike i jordbruksmark (figur 31). Diket är mestadels öppet, relativt djupt
och har branta kanter ned mot vattenytan. Diket kantas av bladvass och olika arter av vallgräs.
Bedömning: Diket bedöms vara vattenförande under hela året. Det är brett och kan fungera som en
ledlinje för djur som vill förflytta sig i landskapet. Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt
på våren. De branta kanterna gör dock att diket inte är optimalt för t ex groddjur att leka i, och det finns

30 Biotopskyddsobjekt 17, en välgjord stenmur mellan åker
och skog.

31 Brett dike i biotopskyddsobjekt nr 18..

ingen skyddande lövskog i direkt anslutning. Bedömningen är dock att diket kan utgöra en lekplats för
vissa grodarter.
19 Stenmur
Beskrivning: Låg och delvis raserad stenmur som är starkt beskuggad av bladvass och slånsnår (figur
32).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk
mångfald.
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Beskrivning: Tre små åkerholmar precis intill varandra på en vallodling. Den västra (a) är mycket liten

och består mer eller mindre av en berghäll. Den nordöstra (b) består av en häll, ett litet odlingsröse och
något större träd omgivet av buskar. Den södra (c) är något större och består av öppna berghällar med
några mindre lövbuskage, bland annat slån och druvfläder (figur 33).

Bedömning: Åkerholmarna är solexponerade och har stensamlingar som ger gott skydd och varm plats
åt kräldjur och insekter. På hällarna kan kräldjur sola sig och den torra marken ger en varierad lav- och

kärlväxtflora. Buskarna och träden ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då de blommande buskarna
ger föda åt fåglar och insekter.

32 En igenväxt stenmur utgör biotopskyddsobjekt 19.

33 Den södra av tre åkerholmar (biotopskyddsobjekt 20c).

21 Stenmur och röse
Beskrivning: Stenmur och röse på en höjd i åkermark. Höjden är 0,6 ha stor och därför för stor
för att klassas som åkerholme och omfattas av
biotopskydd, men odlingsöset i dess norra del
och stenmuren som löper rakt över höjden är
biotopskyddade. Odlingsröset är lågt och består
av små stenar i en utplattad formation. Röset är
delvis bevuxet med snår. Stenmuren är mestadels beskuggat av lövskog och ogenomträngliga
slånsnår (figur 34).
Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och
igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk mångfald. Odlingsröset ligger i nordläge,
är delvis igenväxt och statusen bedöms vara

34 Beskuggad stenmur i biotopskyddsobjekt 21a. Odlingsröset i biotopskydd 21 b är ej i bild.

densamma som för stenmuren.
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5 Skyddade och fridlysta arter
I det här kapitlet redovisas vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen som förekommer eller skulle kunna förekomma i inventeringsområdet.

Fåglar
Dokumenterad förekomst
De listade fåglar som har påträffats inom inventeringsområdet är brun kärrhök, röd glada, trana, silltrutNT,
NT

gråtrut

NT

, nattskärra

NT

, tornseglare

NT

, sånglärka

och

nötkråkaNT.
Möjligen kan röd glada, sånglärkaNT och tornseglareNT häcka inom utredningsområdet. För övriga ovan
listade arter finns inga lämpliga häckningsmiljöer inom
inventeringssområdet. Brun kärrhök bedöms kunna
födosöka inom området.
Observationerna har gjorts i samband med naturvär-

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som
innebär fridlysning av ett antal arter och alla
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer.
Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och
habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk
lagstiftning.
Till förordningen hör två listor med arter, bilaga
1 och 2. Förenklat kan man säga att alla de
listade arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte
samla in, skada eller döda de listade arterna.
För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

desinventeringen eller finns rapporterade på Artprotalen från inventeringsområdet.
Trolig eller möjlig förekomst
De listade arter som påträffats i närområdet och som
utifrån vilka naturmiljöer som finns i området antas
kunna förekomma, åtminstone tillfälligt, inom det
aktuella utredningsområdet är storspovVU, turkduvaNT,
mindre hackspettNT, backsvalaNT, göktytaNT, gulärla
(sydlig ras), törnskata, gräshoppsångareNT, hämplingVU
och rosenfinkVU.
Arter som övervägts men som
inte bedöms förekomma
Övriga listade fågelarter har uteslutits då deras utbredning inte når hit eller deras krav på livsmiljöer inte
stämmer med det aktuella området. Nedan följer en
beskrivning av de arter som observerats i närområdet,

Rödlistan
Rödlistan är en redovisning av arters relativa
risk att dö ut från det område som rödlistan
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan
bli rödlistade om deras populationer befinner
sig i kraftig minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier,
var och en med sin ofta använda förkortning:
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN)
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda
kategorierna kallas med en gemensam term
för hotade arter. I denna rapport redovisas arter
i dessa tre kategorier samt arter som är nära
hotade (NT).
Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras
regelbundet.
Den senaste rödlistan publicerades 2010.
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men vars miljökrav inte motsvaras av de naturmiljöer som återfinns inom det område som berörs av
den planerade detaljplanen.

Arter som påträffats i närheten av utredningsområdet är storlom, svarthakedoppingNT, rördromNT,

vit storkRE, sångsvan, stjärtandNT, årtaVU, ejderNT, alfågelEN, salskrakeNT, rapphönaNT, vaktelNT, trana,

småfläckig sumphöna, konknarrNT, brushaneVU, rödspovCR, grönbena, drillsnäppaNT, ljungpipare, dvärgmås, fisktärna, silvertärna, svarttärnaVU, småtärnaVU, skräntärnaVU, tobisgrisslaNT, spillkråka, trädlärka,
rödstrupig piplärkaVU, flodsångareNT, höksångareVU, mindre flugsnappareNT, halsbandsflugsnappare,
pungmesEn, sommargylingEn, ortolansparvVU och videsparvNT. Majoriteten av dessa arter har enligt

rapporter från Artportalen endast observerats vid något enstaka tillfälle t.ex. rödstrupig piplärka och
videsparv och häckar inte i regionen. Flera av de andra arterna är knutna till havet eller större sjöar, t.ex.
storlom och årta. De häckar inte inom utredningsområdet, där sjöar saknas. För de andra arterna, t.ex.
spillkråka, mindre flugsnappare och nötkråka är livsmiljöerna för små eller dåliga inom utredningsområdet för att dessa arter ska kunna finnas där.

Övriga arter bilaga 1
Dokumenterad förekomst
Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 har förutom fåglar inga andra arter påträffats
inom inventeringsområdet eller i dess omedelbara närhet, varken under inventeringen eller som finns
rapporterade i Artportalen.
Trolig eller möjlig förekomst
Arter som skulle kunna förekomma i området eller dess närområde är hasselmus, åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning
och livsmiljöer. Hasselmus är knuten till lövrika områden med bärande träd och buskar, buskrika marker, bryn och områden med lövsly. Hasselsnoken trivs i miljöer med tät markvegetation på blockrik mark
i exponerade lägen, exempelvis lövskogsbryn, hagmarker och klippbranter. Dessa typer av biotoper är
vanliga i inventeringsområdet, om än inte särskilt stora arealmässigt. Åkergroda och större vattensalamander kan finnas i anslutning till de vattenfyllda märgelgravar och diken som finns i området. Närheten till bra födosöksområden som lövskogar och gott om gömställen och övervintringsplatser i form av
stenmurar och rösen bidrar ytterligare till att inventeringsområdet vid Mörrum kan utgöra livsmiljö för
dessa arter.
Dessutom är det möjligt att det förekommer flera arter av fladdermöss, då det finns goda födosöksplatser i form av ädellövskog, yngelplatser i form av hålträd och övervintringsplatser i form av övergivna,
gamla byggnader. De arter som skulle kunna förekomma med mer än bara någon enstaka förbipasserande är nordisk fladdermus, stor fladdermus, Brandts fladdermus, dvärgfladdermus och långörad
fladdermus.
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Bilaga 2
Dokumenterad förekomst
Inga av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 har påträffats inom inventeringsområdet
i samband med de naturvärdesinventeringar som utförts där, eller rapporterats i artportalen.
Trolig eller möjlig förekomst
Arter som skulle kunna förekomma i området eller dess närområde är skogsödla, vanlig padda, huggorm, kopparödla, snok, vanlig groda, mindre vattensalamander, ekoxe, jungfru marie nycklar, blåsippa
och nattviol. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning och livsmiljöer. Skogsödlan har ett ganska brett spann av livsmiljöer och trivs i både sluten lövskog, öppen jordbruksmark och
längs vägslänter. Även huggorm, snok och kopparödla håller till i varma, solexponerade miljöer såsom
gläntor, bryn och i anslutning till stensamlingar. Dessa biotoper är vanliga i inventeringsområdet. Vanlig
groda, och mindre vattensalamander skulle kunna finnas vid de vattensamlingar i form av småvatten
och diken som finns i inventeringsområdet. Ekoxen föredrar ekskogar eller ekhagar med stark solinstråling. De partier med ekskog som finns i inventeringsområdet är dock små och isolerade, endast någon
eller några hektar och omgivna av jordbruksmark, och kan vara för små för att attrahera ekoxar. Ekoxe
skulle dock kunna förekomma sparsamt i området. Jungfru marie nycklar har inte särskit höga krav på
sina livsmiljöer utan kan finnas t ex i en vägren. Blåsippa är en vanlig art i lövskogsmiljöer och skulle
kunna finnas i några av de små skogsbestånd som finns i utredningsområdet. Nattviolen växer i öppna
skogsmarker och vid ängsmarker. Det finns inte stora områden med lämplig livsmiljö för nattviol i inventeringsområdet, men den skulle kunna finnas i mindre antal.
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Tabell 2. Sammanfattande redovisning av de arter som omfattas av artskyddsförordningen och som har påträffats i
inventeringsområdet eller som skulle kunna finnas i inventeringsområdet.
Art

Konstaterad
förekomst

Möjlig förekomst

Kommentar

Brun kärrhök

x

Observerad under inventeringen. Bedöms
kunna födosöka i området, men inga lämpliga
häckningsmiljöer finns.

Röd glada

x

Observerad under inventeringen. Bedöms
kunna häcka i området.

Trana

x

Rapporterad från området. Inga lämpliga
häckingsmiljöer finns i området.

Silltrut

x

Rapporterad från området. Inga lämpliga
häckingsmiljöer finns i området.

Nattskärra

x

Rapporterad från området. Inga lämpliga
häckingsmiljöer finns i området.

Tornseglare

x

Rapporterad från området. Bedöms kunna
häcka i området.

Sånglärka

x

Observerad under inventeringen. Bedöms
kunna häcka i området.

Tornseglare

x

Rapporterad från området. Inga lämpliga
häckingsmiljöer finns i området.

Nötkråka

x

Rapporterad från området. Inga lämpliga
häckingsmiljöer finns i området.

Hasselmus

x

Ej observerad i området.

Hasselsnok

x

Ej observerad i området.

Åkergroda

x

Ej observerad i området.

Vanlig padda

x

Ej observerad i området.

Större vattensalamander

x

Ej observerad i området.
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Konstaterad
förekomst

Möjlig förekomst

Kommentar

Mindre vattensalamander

x

Ej observerad i området.

Huggorm

x

Ej observerad i området.

Kopparödla

x

Ej observerad i området.

Snok

x

Ej observerad i området.

Skogsödla

x

Ej observerad i området.

Nordisk fladdermus, stor
fladdermus, Brandts fladdermus dvärgfladdermus
och långörad fladdermus

x

Ej observerad i området.

Ekoxe

x

Ej observerad i området.

Jungfru marie nycklar

x

Ej observerad i området.

Blåsippa

x

Ej observerad i området.

Nattviol

x

Ej observerad i området.
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6 Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

6

Naturen inom inventeringsområdet utgörs till övervägande del av åkermark. Åkermarker är mycket artfattiga och utgör för biologisk mångfald inte några värdefulla områden. Även de partier av betesmark
som finns i inventeringsområdet är artfattiga på grund av stark näringstillförsel. Ur naturvärdessynpunkt bedöms därför inte denna typ av miljöer som känsliga för ytterligare mänsklig påverkan.
Mellan de stora jordbruksmarkerna finns mindre partier med skogsmark. De trädarter som dominerar
den trädklädda marken (ek, bok, björk, avenbok, hassel, rönn mm) är typiska och naturligt förekommande arter för denna del av Blekinge. De objekt som vid naturinventeringen identifierades hysa högt
naturvärde är alla knutna till grova ädellövträd, antingen i lite större bestånd eller mindre grupper. De
något större skogspartierna är dock på stark igenväxning, och framför allt ekarnas höga naturvärde

riskerar att gå förlorade när träden blir för starkt beskuggade. De mycket grova ädellövträden vid Bruksgården, vilka också är naturminnesskyddade, står helt solexponerat och då de står på en fastighet som
används mycket aktivt finns inget hot i form av igenväxning mot dessa.
I den kustnära delen av Blekinge finns det relativt gott om denna typen av naturmiljöer. Grova ädellövträd, framförallt ek, är inte ovanligt och ofta finns dessa på små bergsknallar i jordbrukslandskapet.
På en nationell nivå, och i viss mån även internationell, så är dessa miljöer dock mycket ovanliga. Grova
ekar har tidigare varit en mycket viktig källa till virke, vilket gör att många träd har avverkats. Andelen
ängs- och betesmarker har minskat stadigt i Sverige, vilket gör att de solkrävande ekarna och alla dess
invånare i form av insekter, mossor och lavar, har fått ge plats åt skogsbruket, eller helt enkelt lämnats
för igenväxning.
Utöver de trädklädda naturvärdesobjekten identifiereades ett stort antal objekt som skyddas genom
det generella biotopskyddet. Dessa objekt utgörs av stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar, småvatten samt en allé. Alla dessa miljöer har inte direkt högt naturvärde bara för att de skyddas genom
miljöbalken, utan det finns en stor variation i hur väl objektet uppfyller syftet med biotopskyddet. Generellt sett så uppfylls syftet relativt väl, även om framförallt stenmurarnas värde har sänkts i takt med att
de växt igen och beskuggats av träd och buskar. Bedömningen är dock att totalt sett så utgör biotopskyddsobjekten ett viktigt nätverk av miljöer som är viktiga för olika arters spridning, skydd, födosök och
reproduktion i ett det annars relativt homogena odlingslandskap som dominerar inventeringsområdet.
Området kring inventeringsområdet bedöms vara relativt rikt vad gäller utpekade fågelarter, då området ligger mycket nära havet och dessutom har både öppen jordbruksmark och sluten skogsmark.
De utpekade arter som bedöms kunna häcka inom själva inventeringsområdet är röd glada, sånglärka
och tornseglare. Röd glada skulle kunna häcka i något av skogspartierna. Sånglärka skulle kunna häcka
i anslutning till de öppna odlingsmarkerna. Tornseglaren är en hålhäckare och skulle kunna häcka i
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något eller några av de grova träd med håligheter som finns inom inventeringsområdet. Artskyddsförordningens fjärde paragraf föreskriver att man inte avsiktligt får störa dessa fågelarter, särskilt under
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, och man får inte heller avsiktligt skada
fortplantningsområden, dvs boplatser, eller viloplatser.
De övriga listade arterna som har observerats eller skulle kunna förekomma i området men inte häcka
inom inventeringsområdet är brun kärrhök, trana, silltrutNT, gråtrutNT, nattskärraNT, nötkråkaNT, storspovVU

, turkduvaNT, mindre hackspettNT, backsvalaNT, göktytaNT, gulärla (sydlig), törnskata, gräshoppsånga-

NT

re

, hämplingVU och rosenfinkVU. Inventeringsområdet bedöms heller inte vara ett viktigt rastområde

för någon av dessa arter, förutom för brun kärrhök som skulle kunna använda inventeringsområdet som
födosöksområde, i det fall den häckar i vassområdet vid Byggesviken.
I övrigt finns det inga registrerade förekomster av fridlysta arter i området. De rödlistade arter som
förekommer, förutom fåglar, är grå skärelavNT och eklacktickaEN . Grå skärelav observerades dock inte
under 2014 års inventering, men skulle kunna finnas. Eklacktickan i naturvärdesobjekt B bedöms som
en mycket skyddsvärd förekomst.
Märgelgravarna i naturvärdesobjekt D och biotopskyddsobjekt 4 bedöms ha goda förutsättningar för
att hysa större eller mindre vattensalamander. De grova ädellövträden i naturvärdesobjekt A-E bedöms
vara potentiella habitat för fladdermöss. För bedömningar avseende fladdermöss bör en mer ingående
fladdermusutredning genomföras.
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Källor
Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogsstyrelsen.se 201405-05
Uppgifter om växt och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2014-05-05
Uppgifter om fågelförekomster har hämtats från www.artportalen.se/birds 2014-05-13
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2014-05-05
Uppgifter om Natura 2000-områden, naturreservat och rovdjur har inhämtats från www.ac.lst.se 201405-05
De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige.

Litteratur
Artdatabanken, 2010. Artfaktablad: Ganoderma resinaceum Eklackticka
Artdatabanken, 2010. Artfaktablad: Schismatomma decolorans Grå skärelav
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På uppdrag av
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PM; undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014

Fig. 1 Våtmarken är relativt igenvuxen och är omgiven av större lövträd

Bakgrund
I samband med en detaljplaneläggning av ett exploateringsområde vid
Mörrums, Halmstad har en naturvärdesbedömning kring naturvärden tagits
fram av Enetjärns natur AB (maj 2014). Metoden har inneburit att olika
områden med naturvärden har pekats ut, vissa av dessa miljöer omfattas
även av det generella biotopskyddet inom Miljöbalken som våtmarker.
I naturvärdesbedömningen har våtmarksområden omgivet av lövskog, objekt
nr 4 och område D och två längre diken pekats ut objekt nr 7 och18. I dessa
miljöer kan det förekomma groddjur.
Miljöerna kommer att påverkas av den planerade exploateringen. Denna
undersökning syftar till att klargöra om det är troligt att groddjur förekommer i
någon av våtmarksmiljöerna. Vad som gäller lagstadgat skydd, eventuella
dispenser och liknande hänvisas till Enetjärns naturs naturvärdesbedömning.

Inventeringsmetoder
Området besöktes i fält den 1 och 5 juni 2014. Vid våtmarksmiljöerna
håvades efter larver av groddjur (grodyngel” ). I våtmarken (nr 4) håvades på
7 platser med ca 5-8 håvtag. Den våtmark som finns i södra delen av område
D var vid besökstillfället mer eller mindre helt uttorkad så ingen håvning
behövdes.
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Längs dikena håvades på 5 platser med 5 håvtag vid varje tillfälle. Även i den
närmaste miljön runt objekten eftersöktes groddjur på lämpliga platser som
gamla stubbar, liggande död ved, fuktiga, tuviga gräsmarker m m.

Resultat och beskrivning av småvatten och diken
Inga fynd av groddjur gjordes, varken av yngelstadier eller adulta (vuxna) djur
varken i de två våtmarksmiljöerna nr 4 och D eller i dikesmiljöerna 7 och 18.
Tidsperioden bedöms som lämplig att finna yngel av amfibier (groddjur) och
med tanke på den mycket tidiga våren 2014 bör ”grodyngel” i början av
sommaren blivit så stora att de lätt kan identifieras.
Våtmarken nr 4 har de högsta kvalitéerna med sin kombination av vatten
(lekvatten) och omgivande lövdunge (övervintringsplatser) och gräsmarker
(födosöksområden). Det som drar ner dessa värden är att våtmarken är
relativt igenvuxen med vass och beskuggad av de höga träden. Vid
håvningen hittades flera larver av de större trollsländarterna, gott om
vattengråsuggor och andra ryggradslösa djur.

Fig. 2 Dykarbaggelarver av släktena Acillus och Dytiscus
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Larverna av släktet Dytiscus tillhör arten gulbrämad dykare. Dessa
lillfingerstora rovdjur i småvatten lever framför allt av grod- och fiskyngel och
med sin förekomst tyder det på att lokalen utifrån groddjurens perspektiv inte
är en gynnsam lokal. Larverna blir helt enkelt uppätna.

Fig. 3 Våtmarken vid område D var uttorkad redan i början av juni.

Våtmarken vid område D var vid fältbesöket mer eller mindre uttorkad. Detta
gör denna miljö olämplig som reproduktionsmiljö för groddjur då larverna inte
hinner med sin utvecklingsfas under den tid då det finns tillräckligt med vatten
i våtmarken.
Diket nr 18 i naturvärdesbedömningen är ett uträtat vattendrag som avvattnar
ett område strax öster om Mörrumsån. Med tanke på närheten till ett sådant
viktigt laxfiskevatten bör det utredas särskilt även om detta vattendrag har
laxartade fiskar. En eventuell kulvertering verkar negativt på ett sådant
bestånd.
Även diket nr 7 har relativt branta kanter och är starkt igenvuxet av vass.
Dessa faktorer är ogynnsamma för reproducerande groddjur. Diket slutar blint
och har sin fortsättning som en helt torr fåra längs stenmuren nr 5. I närmiljön
sågs en snok (Natrix natrix). Snok är liksom alla andra krälddjur nationellt
fridlysta men bedöms ha en livskraftig stam i landet. Ormen jagar i de fuktiga
gräsmarker som här är vanliga på båda sidor gränslinjen.
Verksamhetsområdet påverkar arten ytterst marginellt.
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I dikesmiljöerna finns gott om trollsländor. Sländor såväl som dykarbaggar är
lättspridda och koloniserar snabbt nya vattenmiljöer där sådana skapas.

Fig. 3 Diket nr 18 har branta kanter och är relativt igenvuxet med vass.

Kompensatoriska åtgärder
Som kompensation då våtmarken hamnar inom verksamhetsområdet kan en ny
våtmark relativt enkelt skapas i den västra ytterkanten. Här finns samma positiva
omgivningar som i det förra läget av våtmarken med gott om grövre lövträd. Vidare
kan en ökad solinstrålning lätt ordnas och detta skulle öka kvaliteterna för
småvattnet. Vattenlevande djur som amfibier och dykarskalbaggar är relativt
lättspridda och hittar snabbt till sådana nya våtmarker. I samband med övrig
exploatering i finns möjlighet att spara en del grövre lövträdsstammar efter
avverkning. Stammarna läggs upp i en så kallad faunadepå. Här kan den döda
veden långsamt brytas ner till fromma för vedlevande groddjur, svampar och insekter.
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Fig 5 På vasstråt har en hona av bred trollslända Libellua depressa krupit ur
sitt larvskal.

Källor:
Hansen, V. : Danmarks fauna nr 8, Biller, vandkalve och hvirvlere. Gads
forlag, Köpenhamn1930
Inventering och bedömning av naturvärde Södra Cell Mörrum, Enetjärn natur AB,
2014.

www.artportalen.se
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Södra Cell Mörrum
Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten
Rävabygget 4:1 m fl, Karlshamns kommun, Blekinge län
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Om dokumentet
Södra Cell Mörrum
Artinventering inför detaljplan för Rävabygget 4:1 m fl, Karlshamns kommun, Blekinge län.
Utredningen har genomförts under tiden april 2016 till september 2016.
Detta dokument utgör ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.
Följande personer har medverkat i utredningen:
Sofia Lund, Enetjärn Natur AB – uppdragsledare, rapportsammanställning.
Kaj Svahn Enetjärn Natur AB- inventering och bedömningar av fåglar och groddjur.
Lilian Karlsson, Naturcentrum AB - inventering och bedömningar av fladdermöss och kräldjur.
Örjan Fritz, Naturcentrum AB - inventering och bedömningar av kräldjur.
Omslagets framsida: Sydöstra delen av planområdet med befintlig verksamhet i bakgrunden.
För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet Dnr 2013/0058. I rapporten har det senaste tillgängliga ortofoto använts. Sedan fotot togs har det skett förändringar i södra delen av planområdet där ett mindre
skogsbestånd har tagits ner och ersatts av en upplagsyta.

2016-11-14
2

614

Bilaga 6

Innehåll
Om dokumentet........................................................................................................................................................... 2
1 Inledning.....................................................................................................................................................................4
1.1 Bakgrund.................................................................................................................................................. 4
1.2 Syfte.......................................................................................................................................................... 4

2 Artinventeringar.......................................................................................................................................................5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Fåglar........................................................................................................................................................ 5
Groddjur.................................................................................................................................................. 11
Kräldjur...................................................................................................................................................14
Läderbagge..........................................................................................................................................19
Fladdermöss.......................................................................................................................................20
Övriga rödlistade arter och fridlysta arter................................................................................28

3 Sammanfattning, riskanalys och rekommendationer........................................................................... 30
Källor.............................................................................................................................................................................. 33

2016-11-14
3

615

Bilaga 6

1

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Södra Cell bedriver verksamhet vid Mörrum i Karlshamns kommun. För att utveckla verksamheten
krävs en detaljplan för Rävabygget 4:11 med flera fastigheter i anslutning till nuvarande verksamhetsområde. En naturvärdesinventering gjordes i området 2014. Vid samråd med kommun och länsstyrelse
framfördes att arter som omfattas av fridlysning eller är hotade behöver inventeras noggrant i området.
För att tillmötesgå de synpunkter som länsstyrelsen lagt fram i yttrande daterat 2016-02-29 har det att
gjorts riktade artinventeringar efter åkergroda, långbensgroda, större vattensalamander, sandödla, hasselsnok, läderbagge, fladdermöss och rödlistade fåglar.
Inventeringsområdet är 43 ha stort, och består till stora delar av jordbruksmark. Åkrarna brukas ännu,
men på de ingående betesmarkerna har hävden nyligen upphört.

1.2 Syfte
Syftet med artinventeringarna var att kartlägga om de aktuella arterna förekommer i området och i så
fall i vilken omfattning och hur de nyttjar området. Denna kunskap ska användas för att säkerställa att
viktiga artförekomster inte kommer till skada av den planerade verksamheten och eventuellt ligga till
grund för anpassningar och skyddsåtgärder för att minimera påverkan på dessa arter.

Rödlistan
Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att
dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras
populationer befinner sig i kraftig minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en
med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD),
nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU),
starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre
sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam
term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter
i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade
(NT).

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär
fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, samt
skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i
svensk lagstiftning.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt
internationella kriterier och revideras regelbundet. Den
senaste rödlistan publicerades 2015.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2.
Förenklat kan man säga att alla de listade arterna är
fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda
de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom
arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är
listan ett viktigt hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.
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2 Artinventeringar
Kapitlet redogör för metodik och resultat för de artinventeringar som genomförts.

2.1 Fåglar

2

Metodik
En bedömning har gjorts kring områdets förutsättningar för fåglar. Samtliga vilda fåglar i Sverige är
utpekade i Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket har dock gjort en tolkning att ”även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt
sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet”. Fokus i denna utredning har
därför varit arter som är rödlistade eller utpekade i bilaga 1 till fågeldirektivet.
Området besöktes 2016-04-22, 2016-04-23 samt 2016-05-13/14 (nattetid). Ett ytterligare fältbesök
gjordes även 2016-06-12/13 för att täcka in fågelarter som anländer från sina vinterkvarter senare på
våren. Vid detta besök eftersöktes nattsjungande arter under de mörka timmarna samt dagaktiva arter
under de tidigaste morgontimmarna. Området, utom tomtmark och den odlade åkermarken, genomgicks till fots för att lokalisera häckande fåglar. Vädret var gynnsamt med mycket svag vind, klart till
halvklart och ca 10 grader varmt. Förutom de egna observationerna vid årets inventeringar ligger en
genomgång av rapporter till Artportalen till grund för de bedömningar som presenteras nedan.
Bedömningar kring områdets fågelliv har gjorts tidigare i samband med Enetjärn Naturs naturvärdesinventering av området (Enetjärn Natur 2014). Sedan dess har Artdatabanken publicerat en ny uppdaterad rödlista (2015) vilket gör att delvis andra arter är aktuella för utredning i dagsläget.

Resultat
Inom planområdet observerades 44 fågelarter. Dessa redogörs för i tabell 1.
Några kommentarer kring observationerna kan vara på sin plats. Det som sticker ut mest är fyndet av
en sjungande busksångare i buskagen längs järnvägsspåret som löper norrut från fabriksområdet. Arten
är en mycket sällsynt gäst i södra Sverige och ingår inte i Blekinges häckfågelfauna. Fyndet var således
mycket oväntat och lockade många fågelskådare till platsen. Att den dök upp i planområdet är dock
inget som påverkar bedömningen av områdets värde ur ett fågelperspektiv. Uppträdandet kan snarast
anses som rent slumpartat och då arten inte ställer några höga krav på sin livsmiljö innebär dess uppdykande inte att buskagen i planområdet är bättre för arten än andra buskage omgivningen.
Av de övriga listade arter som noterades vid inventeringarna saknar backsvala, brun kärrhök och gråtrut
lämpliga häckningsmiljöer inom området medan gulsparv, stare, sånglärka, sävsparv och tornseglare
utreds närmre nedan.
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Tabell 1. Lista över de fågelarter som observerades inom planområdet vid inventeirngarna 2016. Arter med fet stil bedöms häcka inom planområdet medan övriga endast råkat passera. FD avser att arten omfattas av fågeldirektivet.

Art

Backsvala NT

Gulsparv VU

Ormvråk

Storskrake

Bofink

Gök

Ringduva

Svarthätta

Brun kärrhök FD

Göktyta

Rödstjärt

Sånglärka NT

Buskskvätta NT

Hämpling

Rörsångare

Sävsparv VU

Busksångare NT

Härmsångare

Skata

Sädesärla

Fasan

Järnsparv

Skogsduva

Talgoxe

Fiskmås

Kaja

Sparvhök

Tamduva

Gransångare

Kråka

Stare VU

Tornfalk

Grågås

Kärrsångare

Steglits

Tornseglare VU

Gråtrut VU

Lövsångare

Stenknäck

Trädgårdssångare

Grönfink

Näktergal

Stenskvätta

Törnsångare

Strax utanför planområdesgränsen noterades även ett par av trana FD och en sjungande svart rödstjärt
NT

. Ingen av arterna bedöms kunna hitta lämpliga häckningsplatser inom planområdet.

Observera att inventeringarna har fokuserat helt på listade arter och dessa bedöms ha täckts in fullständigt. Ett antal vanligt förekommande arter kan dock antas förekomma inom planområdet även om
inga observationer gjordes vid inventeringarna, till exempel rödhake, taltrast och blåmes.
Inga av de observationer som gjordes i samband med fältbesöken 2016 föranleder några avgörande
förändringar av de bedömningar som presenteras i den tidigare naturvärdesinventeringsrapporten.
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Förekomst och livsmiljöer

Listade arter som påträffats inom, eller i direkt närhet till, planområdet under 2000-talet är: backsvala
NT

, blå kärrhök NT, FD, brun kärrhök FD, buskskvätta NT, busksångare NT, duvhök NT, fiskgjuse FD, fjällvråk NT,

grönbena FD, gröngöling NT, gulsparv VU, havsörn NT, FD, hussvala VU, härfågel RE, kornknarr NT, FD, kungs-

fiskare VU, FD, kungsörn VU, FD, mindre hackspett NT, nattskärra FD, nötkråka NT, rosenfink VU, röd glada FD,
silltrut NT, stare VU, svart rödstjärt NT, sånglärka NT, sångsvan FD, sädgås NT, sävsparv VU, tornseglare VU,

trana FD, trädlärka FD, törnskata FD, vinterhämpling VU, vitkindad gås FD och ängspiplärka NT (Artportalen
2016 samt egna observationer). Ytterligare några vattenanknutna arter är observerade i närområdet
men nämns ej då de saknar livsmiljö inom planområdet, t.ex. änder, tärnor, trutar och doppingar.
Av de ovan nämnda arterna är det buskskvätta,
gröngöling, gulsparv, hussvala, rosenfink, röd glada,
stare, sånglärka, sävsparv, tornseglare, törnskata och ängspiplärka som bedöms kunna finna
lämpliga livsmiljöer inom planområdet och som
därför bedöms relevanta att utreda närmre. Svart
rödstjärt häckar inne på fabriksområdet söder om
planområdet, men bedöms endast i undantagsfall
vistas inom planområdet. Övriga nämnda arter
har endast rastat tillfälligt eller flugit över planområdet. De bedöms sakna möjliga livsmiljöer inom

Figur 1. Svarthättan finns inom planområdet men är inte
rödlistad. Foto Kaj Svahn.

området och för många av arterna når inte utbredningen hit, varför de ej bedöms relevanta att utreda
närmre.

En art som inte rapporterats från området under 2000-talet men som ändå, utifrån områdets miljöer,
skulle kunna utgöra en potentiell häckfågel är rapphöna NT. Inga observationer gjordes dock under
inventeringarna och vid kontakt med en lokal fågelskådare framkom att arten fanns i området fram till
1970-talet, men ej därefter. Utsättning av rapphöna från Stensnäs gods har skett under 2000-talet och
vid något tillfälle har fåglar därifrån setts bortåt Vekerum till, men endast tillfälligt (Thomas Nilsson i
mail).
Buskskvätta NT
Flera uppgifter om häckning föreligger under senare år (Artportalen 2016). Det är dock inte helt klarlagt
exakt var de genomförts, men att döma av miljöerna i området är det högst sannolikt att de genomförts vid fuktängen i sydost. Under inventeringarna konstaterades 2 par av buskskvätta häcka på denna
fuktäng. I övrigt saknar arten lämplig biotop inom området.
Gröngöling NT
En kull med nyligen flygga ungar observerades i området 2007 (Artportalen 2016). Det är dock inte
klarlagt huruvida boplatsen varit belägen inom eller utanför planområdet. Kontakt har tagits med rapportören för att utröna häckplatsens belägenhet, men då det förflutit nästan 10 år sedan observationen
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kunde inga närmre besked ges (Thomas Nilsson i mail). I övrigt föreligger endast enstaka observationer
i häckningstid (Artportalen 2016). Inga observationer gjordes av arten under inventeringarna 2016 och
det kan konstateras att den inte är en återkommande häckfågel i området. Ekhagen i nordväst utgör
dock en lämplig miljö för födosök (arten lever i stor utsträckning på myror som plockas från marken)
och skulle möjligen även kunna fungera som häckplats.
Gulsparv VU
Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande hanar under häckningstid. Vid inventeringarna bedömdes området hysa 3-4 olika revir av arten.
Hussvala VU
Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av tillfälligt rastande fåglar (Artportalen 2016). Vid
inventeringarna gjordes inga observationer av arten trots att den eftersöktes noga vid samtliga byggnader inom området (arten häckar i princip uteslutande på byggnader). Utifrån detta dras slutsatsen att
arten inte häckar inom området.
Rosenfink VU
Sedan tidigare föreligger en observation vardera av ensamma sjungande hanar 2005-05-23 och 201305-29, samt en hona 2005-05-22 (Artportalen 2016). Det är inte klarlagt huruvida fåglarna befunnit sig
inom planområdet eller strax utanför. Vid inventeringarna 2016 gjordes inga observationer av arten och
det kan konstateras att arten inte är en återkommande häckfågel i området. Miljöer som skulle kunna
attrahera rosenfink är företrädesvis buskagen kring fuktängen i sydost samt ekhagen i nordvästra delen
av planområdet.
Röd glada FD
Sedan tidigare föreligger enstaka observationer i häckningstid från området 2002, 2005, 2010 och
2013, men inte i en omfattning som tyder på att arten häckar i eller nära området (Artportalen 2016).
Inga observationer av arten gjordes under inventeringarna 2016 och det kan således konstateras att
arten inte häckar inom planområdet.
Stare VU
Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande individer i häckningstid (Artportalen
2016). Under inventeringarna 2016 gjordes flera observationer av arten och sammantaget bedöms ca 5
par häcka inom planområdet.
Sånglärka NT
Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande individer i häckningstid samt även en
konstaterad häckning (Artportalen 2016). Under inventeringarna 2016 konstaterades 2 revir inom planområdet.
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Sävsparv VU

Sedan tidigare föreligger en konstaterad häckning i Byggesviken men det är oklart ifall den ägde rum

inom eller utanför planområdet (Artportalen 2016). Vid inventeringarna 2016 konstaterades 1 revir inom
planområdet, vid fuktängen i sydost.
Tornseglare VU

Sedan tidigare föreligger en konstaterad häckning från området kring Vekerum. Det är dock oklart exakt

var den ägt rum (Artportalen 2016). Kontakt har tagits med rapportören för att utröna häckplatsens belägenhet, men då det förflutit nästan 10 år sedan observationen kunde inga närmre besked ges (Thomas Nilsson i mail). Några födosökande tornseglare observerades även i samband med inventeringarna 2016, men inte under omständigheter som tydde på att de häckade inom området. Tornseglare
är en notoriskt svårinventerad art då de rör sig över enorma ytor vid födosök, även under häckningen,
och därför kan dyka upp långt ifrån platserna de häckar på. Det normala i denna del av landet är dock
att de häckar på mänskliga byggnader, gärna under tegelpannor på hustak, eller i holkar. Tornseglare,
liksom hussvala, eftersöktes noggrant vid byggnaderna inom planområdet men inga observationer
gjordes som tydde på häckning. Utifrån detta dras slutsatsen att arten inte häckar inom planområdet.
Törnskata FD
Sedan tidigare föreligger endast någon enstaka rapport om 1 par (troligen rastande fåglar) någonstans
vid Mörrums bruk 2013-05-10 (Artportalen 2016). Inga observationer gjordes vid inventeringarna 2016
och törnskata bedöms således inte häcka inom planområdet trots att det finns lämpliga miljöer för
arten inom området.
Ängspiplärka NT
Sedan tidigare föreligger inga observationer i häckningstid från området (Artportalen 2016). Vid inventeringarna 2016 gjordes inte heller några observationer av arten. Ängspiplärka bedöms således inte
häcka inom planområdet.

Slutsats
Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som häckar med ca 1-5 par
inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till fuktängen (se figur 2) längst i sydost
medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen bedöms ekhagen längst i nordväst vara den mest
intressanta miljön ur fågelperspektiv inom området med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata
och rosenfink.
Bedömningen är att de utpekade arter som förekommer inom området är så pass vanliga både lokalt,
regionalt och nationellt och att förekomsterna inom planområdet är så små och i sammanhanget oviktiga att ett genomförande av detaljplanen inte skulle påverka bevarandestatusen för någon art. Dock
skulle detaljplanens genomförande – liksom all annan exploatering av naturmiljöer – medföra en viss
förlust av biologisk mångfald genom bortfall av livsmiljöer.
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Fuktäng

Viktigare fågelbiotoper
Planområde

0

Nyligen asfalterad yta

Figur 2. Biotoper inom planområdet som bedömts vara särskilt viktiga för fågellivet.
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2.2 Groddjur
Bakgrund

Samtliga elva arter groddjur i Sverige är fridlysta. Åkergroda och långbensgroda som denna inventering

fokuserade på är båda strikt skyddade i artskyddsförordningen. Långbensgrodan är dessutom rödlistad
(VU).

Åkergrodan finns i hela Sverige och förekommer i flera olika slags miljöer. Långbensgrodans utbred-

ning är begränsad till sydöstra Sverige, Skåne, Blekinge och de sydöstligaste delarna av Småland samt
Öland. Arten är knuten till stora skogsområden ofta med betydande inslag av lövskog, sumpskog, kärr
eller bäckar (Artdatabanken).
Det finns sedan tidigare inga registrerade observationer i Artportalen av groddjur inom eller i direkt närhet till planområdet.

Metodik
Området besöktes kvällstid (i dagsljus) 2016-04-22, nattetid 2016-04-22/23, tidig morgon 2016-04-23
samt nattetid 2016-05-13/14. Väderförutsättningarna var goda med svaga vindar, klart-halvklart och
mellan 7-15 grader vid båda besöken.
I förväg lokaliserades potentiella lekvatten för grodor i form av två mindre vattensamlingar, en fuktäng
samt några diken (figur 3). Dessa platser besöktes först i dagsljus för att eftersöka romklumpar och
yngel och därefter nattetid för att lyssna och titta efter adulta groddjur. Vid nattbesöken genomlystes
vattnen med en stark ficklampa och håv medfördes för att vid behov fånga in djuren och säkerställa
artbestämningen.

Resultat
Vid besök 1 observerades en adult vanlig padda i objekt 5. I övrigt syntes eller hördes inga tecken på
groddjursaktivitet i området. Vid besök 2 observerades en adult hane och en adult hona av mindre vattensalamander i objekt 2. I övrigt gjordes inga observationer av groddjur.
Förekomst och livsmiljöer
Objekt 1 & 4
Dikena i området är djupa med branta kanter, på flera håll omgärdas de av vass. Dikena löper genom
konstgödslad åkermark och vattenståndet var vid besöken 2016 lågt. Sammantaget bedöms de inte
utgöra viktiga lokaler för groddjur, vilka lär ha svårt att ta sig upp eller ner för de branta kanterna. Längst
ner i södra änden av objekt 4, där det övergår i objekt 5, är övergången mellan vatten och fast mark
dock mindre brant och vattnet djupare.
Objekt 2
Litet vattenhål i form av en gammal märgelgrav belägen i en halvöppen ekhage och angränsande mot
odlad mark med en mellanliggande stenmur. Norra delen av vattensamlingen är beväxt med bladvass
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medan södra delen är öppen så när som på en hel del nedfallna grenar och annat växtmaterial från
omgivningen. Vattensamlingen skuggas till stor del av omgivande vegetation. Vattendjupet uppskattas
till ca 0,5 meter i de djupaste delarna. Vid första besöket var vattnet av oklar anledning starkt grumlat vilket försvårade eftersök av groddjur. Vid andra besöket hittades två mindre vattensalamandrar.
Lokalen bedöms hysa vissa värden för groddjur, i synnerhet då omgivningen med stenmurar, murken
ved mm. erbjuder viktiga födosöks- och övervintringshabitat för vuxna djur, samt då vattendjupet är tillräckligt för att vattensamlingen inte ska torka ut för tidigt på säsongen. Som lekvatten är platsen dock
uppenbarligen inte särskilt eftertraktad.

2

4

3

5
1

Planområde
Nyligen asfalterad yta

0

Platser där groddjur eftersökt

Figur 3. Lokaler där groddjur eftersökts inom planområdet.
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Liten vattensamling i ädellövskog med grunt vatten och en hel del vegetation i vattnet, både levande
vattenväxter och nedfallna grenar och löv från omgivningen. Vid första besöket bedömdes lokalen

som intressant för groddjur p.g.a. dess belägenhet i ädellövskog med omgivande stenmurar och andra
lämpliga habitat för födosök och övervintring. Inga observationer av rom eller vuxna grodor gjordes

dock. Vid andra besöket konstaterades vattensamlingen dock vara helt uttorkad, vilket indikerar att den
saknar förutsättningar för att hysa salamandrar. Tack vare att dammen var helt uttorkad möjliggjordes
mycket noggranna eftersök av rester efter romklumpar eller uttorkade grodyngel. Inga spår av grod-

djursaktivitet kunde dock hittas. Vattensamlingen bedöms således ej utgöra en viktig lokal för groddjur.
Objekt 5
Tuvig fuktäng som till stor del är beväxt av bladvass. Ängen översvämmas troligen vid höga vattenstånd, men vid fältbesöken 2016 fanns inget stående vatten på ängen. Ängen var överlag torr och
förutsättningar för lekande groddjur saknades helt. På ängen övergår objekt 4 till ett lite bredare dike
med lägre kanter och högre vattendjup vilket ger förutsättningar för översvämningar under mer nederbördsrika år än det innevarande. Strax nedströms objekt 5 mynnar diket i havet vilket medför att såväl
fisk som bräckt vatten letar sig in i diket. Detta medför sämre förutsättningar för vissa arter av groddjur.
Vid besök 1 observerades en vuxen individ av vanlig padda i diket, i övrigt ett stim med småfisk samt en
vattennäbbmus. Vid besök 2 gjordes inga observationer av groddjur i objektet. Sammantaget bedöms
objektet inte utgöra en viktig lokal för groddjur.

Slutsats
Vid fältbesöken gjordes en observation vardera av de utbredda och vanliga arterna vanlig padda och
mindre vattensalamander, men inget tydde på att någon av arterna har viktiga lekvatten inom planområdet. Överhuvudtaget gjordes inga iakttagelser som indikerade att någon plats inom planområdet
hyser viktiga förekomster av groddjur. Området bedömdes överlag som tämligen ointressant ur groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen just utanför planområdet
men som ändå kan tänkas beröras av planens genomförande.
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2.3 Kräldjur
Bakgrund
Hasselsnok är rödlistad (VU) och fridlyst. Hasselsnokens huvudsakliga utbredning i Sverige är längs
ostkusten från Blekinge upp till Uppland, längs västkusten i Halland och Bohuslän, på Öland och
Gotland samt spridda förekomster i Skåne och Mälardalen. Många rapporter om förekomster i Blekinge finns på Artportalen, främst i de mellersta och östra kustnära delarna av landskapet. Nuvarande
västgräns för kända rapporterade lokaler går strax öster om Mörrum (Artportalen 2016-06-20), det vill
säga alldeles i närheten av Södra Cells verksamhetsområde.
Hasselsnoken är en värmekrävande art som förekommer i flera typer av miljöer vilka karaktäriseras av
tät markvegetation. Det kan exempelvis vara lövskogsbryn, ljung- och hagmarker och områden med
solbelysta berghällar. Inför vintern behöver de frostfria övervintringslokaler vilka kan vara exempelvis
lövskogsklädda, sydvända rasbranter (Artdatabanken).
Även sandödla är rödlistad (VU) och fridlyst och förekommer spritt i södra Sverige med huvudsaklig
utbredning i de sydliga och östliga delarna av Göta- och Svealand. Sandödla har visat sig förekomma
på många lokaler i Blekinge, med nuvarande känd västgräns i Karlshamn (Artportalen 2016-06-20).
Sandödla är mer stationär över säsongen och eftersöks när den är ute och rör sig.
Sandödlan förekommer främst i torra marker med rik ljung- eller gräs-/örtvegetation för skydd och
födosök med mellanliggande öppna ytor för solning och äggläggning. Inslag av buskar och rishögar är
också gynnsamt. Den vanligaste biotopen är sydslänter i sand- och grustag (Artdatabanken).

Metodik
Hasselsnok är en mycket svårinventerad art. Den inventeras med säkrast resultat under vår och höst när
de befinner sig nära sina övervintringsplatser, under denna period kan man säkrare dra slutsatsen att de
faktiskt övervintrar i närheten. Under sommaren kryper de runt över ett större område och då säger en
förekomst att de använder området på något sätt men inte riktigt hur. Hasselsnoken ligger ofta gömd
under stenar och tuvor och för att öka möjligheterna att hitta hasselsnok brukar värmeskivor läggas ut
i terrängen. De placeras ut tidigt på våren och vittjas sedan regelbundet. Under skivorna skapas varma
platser motsvarande de ormarna gärna söker sig till.
Båda arterna inventeras under soliga, varma dagar. Det är arter som generellt är svåra att inventera.
Även på platser där det finns starka populationer ska det till en del tur för att hitta dem. Att arterna inte
hittas betyder därför inte att de inte finns där.
Vädret vid inventeringstillfällena är viktigt för utfallet. Inventeringen ska inte genomföras mitt på dagen under varma dagar eftersom reptilerna då gärna ger sig ut i terrängen för att jaga. Under vår- och
försommar förläggs därför inventeringen till sena eftermiddagar. På hösten genomförs inventeringen
under soliga dagar när det är lite kyligare i luften. Då söker ormarna sig till skivorna för att värma sig.
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Vid inventeringstillfällena avsöktes terrängen okulärt i lämpliga biotoper för de båda arterna. För hasselsnok finns sådana miljöer spritt i området. För sandödla riktades uppmärksamheten främst till de
sandiga och solbelysta järnvägsslänterna.

Dessutom placerades 18 värmeskivor ut i det aktuella området. Skivor av mörk formplywood, 60 x 80
cm, placerades ut 2016-05-04 i miljöer som bedömts vara lämpliga för hasselsnok (se figur 4-5 och

tabell 2). Skivorna placerades främst ut i söderläge (sydost till sydväst) där solinstrålningen var stor.

Detta för att de skulle bli solbelysta och absorbera värme och för att få ett torrt och gynnsamt mikroklimat under skivorna. Skivorna fick sedan ligga kvar på samma platser hela fältsäsongen, så att eventuella kräldjur skulle kunna hitta dit och börja använda skivorna som viloplatser.
Skivorna vittjades vid sammanlagt fem tillfällen (2016-05-12, 2016-06-01, 2016-06-20, 2016-07-16
och 2016-08-23). Vid det sista besöket samlades skivorna in. Vädret var gynnsamt under de aktuella
dagarna med sol eller växlande molnighet, med en temperatur kring +18-20 grader 2016-05-03 och
2016-05-12 samt +26-28 grader under eftermiddagen 2016-06-01. Svaga-måttliga vindar rådde. Ytterligare tre vittjningar av värmeskivorna gjordes i samband med fladdermusinventeringen (2016-06-20,
2016-07-16 och 2016-08-23).

Figur 4. Värmeskiva utplacerad intill en stenmur som bedöms utgöra en lämplig biotop för hasselsnok. Foto Örjan Fritz.
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Figur 5. Värmeskivor placerades ut i biotoper lämpliga för hasselsnok. Numrering hänvisar till tabell 2 och beskrivning av
lokalerna.
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Resultat
Varken hasselsnok eller sandödla hittades i det aktuella området.

Observationer gjordes dock av de betydligt vanligare förekommande arterna kopparödla och skogsödla. Merparten av dessa observerades under värmeskivorna vilket visar att deras placering och funktion
har varit god. Totalt gjordes 13 observationer av kopparödla och en observation av skogsödla under
inventeringarna.

Tabell 2. Beskrivning av lämpliga livsmiljöer för hasselsnok samt resultatet av iutplacerade värmeskivor inom dessa
områden.

Nr

Lokal

Art och antal

1

Söderläge invid stenmur

skogsödla 1 st

2

Söderläge invid stenmur

kopparödla 1 st

3

Söderläge invid stenmur

kopparödla 2 st

4

Söderläge invid stenmur

5

Söderläge invid stenmur

kopparödla 3 st

6

Söderläge vid klippa i igenväxande betesmark

kopparödla 2 st

7

Söderläge vid klippa i igenväxande betesmark

8

Söderläge vid stort stenröse

kopparödla 1 st

9

Östligt läge invid hög stenmur/klippa, nära åkerkant

kopparödla 3 st

10

Sydvästläge vid stenmur, öster om järnvägsspår

11

Söderläge invid stenmur

12

Söderläge invid stenmur

13

Östligt läge vid stenmur, vid hasselbuskar

14

Sydöstligt läge mellan toksnår i igenväxande ekhagmark

15

Söderläge vid stängsel i igenväxande ekhagmark

16

Söderläge i betesmark, kant mot åker, mycket brännässlor

17

Sydöstläge vid stort stenskravel på klippa

18

Söderläge bland stenblock på klippa
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Slutsats
Att påvisa förekomst av hasselsnok är svårt. Det kan därför inte uteslutas att hasselsnok ändå finns i
området. Det finns flera områden med vad som bedöms vara lämpliga livsmiljöer för arten i området.
Även sandödla skulle kunna finnas i området men för denna art är det endast den sandiga banvallen
kring järnvägsspåren som bedöms utgöra en lämplig livsmiljö (se figur 6). Sannolikheten för en oupptäckt population av sandödla i området bedöms vara låg.

Figur 6. Lämplig biotop för sandödla i den sandiga banvallen. Foto Örjan Fritz.
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2.4 Läderbagge

Läderbagge är rödlistad (NT) och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre ekar. I

Blekinge finns arten främst observerad vid en koncentration av lokaler mellan Karlshamn och Karls-

krona (Artportalen 2016-06-20). Enstaka rapporter finns dock så långt västerut som vid Elleholm nära

Södra Cells verksamhetsområde. Läderbagge har därför bedömts som möjlig att finna på lämplig plats
i inventeringsområdet (Enetjärn Natur 2014).

Metodik

Eventuell förekomst av läderbagge är relativt lätt att fastställa. Arten kan eftersökas inte bara under
flygtid i juli utan också genom eftersök av exkrementer och lämningar som halssköldar. Dessa kan hittas i håligheter, på stammen och vid stambasen av de träd den lever i.
Vid fältbesöket (2016-06-01) identifierades vilka träd arten potentiellt skulle kunna finnas i. I den igenväxande ekhagen hittades fem större vidkroniga
ekar som var döda (2 st) eller rötskadade (3 st).
Inget av dessa träd bedömdes utgöra optimal livsmiljö för läderbagge. Vid dessa träd söktes mulm,
skador, håligheter och stambas igenom. Två rötskadade ekar med små håligheter bedömdes ha vissa
förutsättningar att hysa arten. Dessa undersöktes
särskilt noggrant med avseende på exkrementer
och andra lämningar (täckvingar etc.) på och kring
stammen. Sökområdet begränsades till ekhagen
(se figur 2).

Resultat
Inga spår efter läderbagge hittades.

Slutsats
Förekomst av läderbagge kunde inte påvisas i det
aktuella området. Det saknas för arten lämpliga
livsmiljöer. Antalet rötskadade grova ekar är få och
träden inte av sådan kvalitet som de är där arten
brukar påträffas. Det bedöms därför vara högst
osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella
området.

Figur 7. Ett av de två rötskadade träd som noterades i
ekhagen. Ingen spillning eller fragment kunde hittas av
läderbagge. Foto Örjan Fritz.
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2.5 Fladdermöss
Metodik
Fladdermusinventeringen har genomförts i enlighet med artkarteringsmetoden genom lyssning med
handhållen detektor (Pettersson D240X) och med hjälp av autoboxar (Pettersson D500X) som
placerats i potentiella födosöks- och fortplantningsområden. Metoden är utarbetad efter riktlinjer från
EUROBATS (det europeiska avtalet om skydd av fladdermusfaunan, under Bonnkonventionen) och
efter samråd med ledande expertis på artbestämning och metodval för fladdermusstudier. Den handhållna detektorn gör fladdermössens ultraljud hörbart för det mänskliga örat och autoboxar kan spela
in dessa läten automatiskt. Kolonier har eftersökts under fladdermössens yngelperiod genom lyssning
med handhållen detektor vid intressanta träd och byggnader samt genom att inventera potentiella
områden tidigt på kvällen då fladdermössen brukar svärma kring sina bohål. Senare på kvällen har
inventeringen främst fokuserat på jaktmiljöer.
Raritetskommittén för fladdermöss har konsulterats för granskning av ljudfiler gällande svårbestämda
och ovanliga arter.
Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen, varav de två första inföll under kolonitid. Det tredje besöket
gjordes i augusti då fladdermössen har lämnat sina kolonier för att röra sig över större områden. De kan
då använda sig av andra platser i landskapet för födosök än de som använts tidigare på säsongen. Tidpunkten för inventering valdes efter lämpliga väderförhållanden då fladdermusaktivitet kunde förväntas i minst normal omfattning.
Tabell 3. Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen under gynnsamma väderförhållanden.

Datum

Tidpunkt

Temperatur

Väderförhållanden

2016-06-21

22:00-04:30

13° C

Stilla, klart

2016-07-16

22:00-04:30

16° C

Stilla, hög luftfuktighet, molnigt-halvklart

2016-08-22

20:30-05:30

16° C

Stilla-svag vind, molnigt

Sex autoboxar placerades på strategiska platser innan solnedgången och området inventerades därefter med handhållen detektor och stark lampa, både till fots och genom linjetaxering från bil (20 km/h)
på väg mellan områdets östra och västra delar. Autoboxarnas placering vid respektive tillfälle framgår
av karta i figur 8. Platserna valdes ut för att de inför inventeringen bedömdes vara potentiella koloniplatser (a-c), jaktmiljöer (a-d, f) och möjliga ledlinjer (e) (se karta i figur 10). Bokstavsbeteckningarna
används fortsättningsvis löpande i texten.
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Figur 8. Inventering genomfördes med autoboxar och till fots med handhållen detektor. Av kartan framgår boxarnas placering och var inventering med
handhållen detektor gjordes.
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Figur 9. Autobox placerad i en brynmiljö. Foto Lilian Karsson.

Tabell 4. Vid varje inventeringstillfälle användes sex autoboxar. De
placerades enligt karta i figur 8

Boxplacering

2016-06-21

2016-07-16

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

x

6

x

x

2016-08-22

x

7

x

8

x

9

x

x

x

10

x

11

x

12

x

13

x
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Figur 10. Potentiella fladdermusmiljöer i inventeringsområdet; a) äldre ekhagemed hålträd b) gårdsmiljö c) ädellövskog med bryn och småvägar d)
västvänd brynmiljö e) äldre väg f) häll- och buskmark.
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2016-06-20

5

A5

4

15

2016-06-20

6

A6

1

H

3

2016-06-20

7

4

Antal arter

A4

7

Antal inspelningar

4

44

29

4

16

70

5

10

23

4

5

50

6

4

46

69

4

5

68

28

2

105

6

1

9

15

5

35

7

80

2

187

8

2

1

1

27

2016-07-16

7

A1

4

1

1

35

59

5

2016-07-16

2

A2

3

7

1

3

30

44

2016-07-16

8

A3

591

8

2016-07-16

9

A4

46

2016-07-16

5

A5

13

2016-07-16

6

A6

2016-07-16

1

H

2

252

2

19

1

8

19

164

10

3

2

56

38

698

6

13

21

5

85

4

32

99

5

151

5

50

28

358

9

66

4

99

5

2

70

3

109

10

2

34

2

57

9

1

193

14

261

8

12

7

10

2

2

8

2016-08-22

11

A2

3

1

4

2

2

7

2016-08-22

12

A3

2016-08-22

8

A4

2016-08-22

13

A5

48

2016-08-22

6

A6

45

2016-08-22
Totalt

H

2

6

18

1135

2

22
2

2

4

58

1

1

2

7

7

2

322

2

393

9

2

66

1

387

2

515

8

4

4

1

1

42

112

7

1

1

12

7

127

401

8
15

6

1

9

4

1

1

53

A1

48

1

2

10

1

1

2

2016-08-22

26

Gråskimlig fladdermus

2016-06-20

6

Dvärgpipistrell

2

4

Trollpipistrell

A3

13

Brunlångöra

3

Mindre brunfladdermus

2016-06-20

Större brunfladdermus

1

6

Obestämd Myotis

A2

Fransfladdermus

2

Mustasch/tajgafladdermus

2016-06-20

Vattenfladdermus

A1

Sydfladdermus

Autobox #/Handhållen detektor

1

Nordfladdermus

Löpnummer karta x

2016-06-20

Barbastell

Datum

Tabell 5. Samtliga ljudinspelningar fördelat på inspelningsmetod, inventeringstillfälle och fladdermusart. Vissa ljudfiler i det svårbestämda släktet
Myotis noteras som obestämd. Myotis.
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Resultat

Samtliga ljudinspelningar presenteras i tabell 5 med uppgift om inspelningsmetod, inventeringstillfälle

och fladdermusart. Observera att antalet ljudinspelningar inte nödvändigtvis avspeglar antalet fladdermöss då vissa arter som nordfladdermus kan uppehålla sig under lång tid inom ett litet område och på

så vis ge upphov till ett stort antal inspelningar. Antalet ljudfiler kan däremot säga något om aktiviteten
på platsen.

Sammanlagt noterades tolv fladdermusarter vid inventeringen. Förutom de vanligaste arterna nord-

fladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustasch/tajgafladdermus
påträffades även gråskimlig fladdermus, brunlångöra och trollpipistrell samt rariteter som fransfladdermus VU, barbastell VU, sydfladdermus EN och mindre brunfladdermus CR.
Sydfladdermus noterades med enstaka inspelningar vid gården i väster (B), brynmiljön längre söderut
(D) samt vid busk- och hällmarken i öster (F). Fransfladdermus VU förekom med enstaka inspelningar
i autoboxen som placerades i fläderbrynet vid ekhagen i väster (A). Mindre brunfladdermus noterades
vid gårdsmiljön i väster (B) samt i den östra delen av området (F). Barbastell förekom med ett flertal
inspelningar i lövmiljöerna kring gården i väster (A-C)
Alla påträffade arter förekom i närheten av lövskogsområdet och gårdsmiljön i väster (A-C) samt kring
lövbestånden och bebyggelsen i öst (F). Möjliga ledlinjer i åkermarken (E) har inventerats med handhållen detektor vid samtliga besök vilket sammanlagt har resulterat i sex ljudfiler; två större brunfladdermus, tre dvärgpipistrell och en Myotis sp.
Tidigt på kvällen under det andra besöket noterades svärmande dvärgpipistrell bland trädkronorna
i ekbeståndet väster om gården (SWEREF 99 TM; 6225336,
485486). Beteendet indikerar att
det finns en yngelkoloni på platsen,
möjligen i en hålighet på högre höjd.
Möjligen förekommer även dammfladdermus EN i området. Ljudfilen
har skickats för granskning internationellt och är i nuläget inte verifierad.

Slutsats
Området har med sina tolv arter
en oerhört artrik fladdermusfauna
som innefattar exklusiva arter som
sydfladdermus EN, fransfladdermus
VU

, barbastell VU och mindre brun-

fladdermus CR.
Figur 11. Huvuddelen av barbastellobservationerna gjordes i lövskogsområdena i väster och en
observation gjordes med handhållen detektor längs grusvägen i område c. Foto Lilian Karsson.
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För att sätta detta i sitt sammanhang kan nämnas att de artrikaste miljöerna i landet kan hysa 15 arter
medan vardagslandskapet i stort sällan hyser mer än 4-5 arter. Mindre brunfladdermus är en mycket
ovanlig art som förekommer sporadiskt i södra Sverige. Flertalet fynd antas vara flyttande individer.
Koncentrationer av fynd finns i västra Blekinge där arten antas ha yngelkolonier. Den svenska populationen bedöms till ca 40 individer. Sydfladdermus har observerats norrut till Västergötland, en yngelplats
har nyligen påträffats vid Växjö (muntl. Petter Bohman). Den svenska populationen bedöms till ca 30
individer. Barbastell förekommer i hela Götaland. Arten har gått kraftigt tillbaka. Under senare år har riktade inventeringsinsatser resulterat i fynd av flera yngelkolonier. Den svenska populationen uppskattas
till 500-1000 individer. Det har tagits fram ett åtgärdsprogram för att bevara arten. Fransfladdermus
förekommer i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Den svenska populationen uppskattas
till 1000-10 000 individer. Av ovanstående framgår att data om fladdermössens förekomst i landet har
stora osäkerheter. (Uppgifterna ovan från Artdatabanken.)
En yngelkoloni av dvärgpipistrell misstänks finnas i ekdungen väster om gården. Dvärgpipistrell är en av
våra vanligast förekommande fladdermusarter.
Störst artrikedomen återfinns i lövskogsområdena och gårdsmiljön, vilka erbjuder flera intressanta
jaktmiljöer i form av luckiga lövskogsbestånd, bryn, småvägar, buskmarker och murar. Ekhagen väster
om gården är särskilt intressant och sammanbinds med ett större betesmarksområde i nordväst, något
som stärker områdets värde för fladdermöss ytterligare.
Fladdermusaktiviteten var god även i de östra delarna av inventeringsområdet, i synnerhet vid de mer
mosaikartade miljöerna med lövskog, äldre betesmarker och bebyggelse öster om planområdet. Färre
observationer gjordes däremot i öppnare områden med åkermark och dessa bedöms därför som
mindre intressanta ur fladdermussynpunkt. Möjligen kan vissa strukturer i åkermarken som träd- och
buskvegetation, vattendrag och murar användas som förflyttningsstråk mellan lämpliga miljöer men då
fladdermusaktiviteten var förhållandevis låg här i jämförelse med aktiviteten i övrigt bedöms de vara av
mindre betydelse.
Sammanlagt noterades 18 ljudfiler av barbastell av vilka 17 stycken kom från lövskogsområdena kring
gården i väster (A och C). En ljudfil inkom från de östra delarna av inventeringsområdet (F). Det stora
antalet inspelningar tyder på att arten sannolikt förekommer regelbundet i området men inga tecken
på yngelkolonier noterades vid besöken. Data från Småland visar att födosökande barbastell kan röra
sig åtminstone 4 km från yngelkolonierna och enligt europeiska uppgifter kan vuxna honor röra sig upp
emot 7 km från kolonierna medan hanar och unga djur generellt rör sig kortare sträckor. Då inspelningarna gjordes under den senare delen av natten (kl. 01:00-03:02)är det sannolikt att det finns en koloni
åtminstone inom några kilometers radie och att delar av inventeringsområdet används regelbundet för
födosök, något som bör beaktas vid en eventuell exploatering. Övriga sällsynta arter (fransfladdermus,
sydfladdermus och mindre brunfladdermus) förekom med enstaka inspelningar vilket talar för att det
mestadels handlar om förbiflygande eller tillfälligt födosökande individer. Det stora antalet ovanliga
arter indikerar dock att området har höga kvaliteter för fladdermusfaunan och det är av stor betydelse
för många arter att den sammanlagda ytan lämpliga livsmiljöer inte minskar.
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Figur 12. De för fladdermöss viktigaste livsmiljöerna i området
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2.6 Övriga rödlistade arter och fridlysta arter
Metodik
Övriga rödlistade arter och fridlysta arter har inte eftersökts i samband med ovan redovisade fältinsatser. Då samtliga fältbesök har gjorts av mycket artkunniga personer så har dock en del arter som inte
var det direkta målet för inventeringsinsatserna också kunnat observeras. Alla observationer av rödlistade och fridlysta arter har noterats.

Resultat
De fridlysta arterna kopparödla, skogsödla, mindre vattensalamander och vanlig groda observerades
i området. Totalt gjordes 13 observationer av kopparödla, två av mindre vattensalamander och en observation vardera av övriga arter under inventeringarna.
Åkerkulla NT hittades i den sandiga banvallen vid järnvägsspåret. Minst 100 exemplar blommade där
2016-06-01. Ask EN förekom relativt rikligt på en åkerholme i nordöstra delen.
Dessutom noterades signalarten grå skärelav på grov ek samt fruktkroppar av eklackticka EN likaså på
grov ek vid studiegården. Dessa förekomster var dock kända sedan tidigare.
Förekomst och livsmiljöer
Då inventeringsinsatsen har varit omfattande med ett stort antal fältbesök spritt över säsongen torde
de redovisade fynden av rödlistade och fridlysta arter ge en hyfsat bra bild av dess förekomst i området.

Slutsats
Med den stora inventeringsinsats som har gjorts i området är slutsatsen att området är relativt fattigt
på rödlistade och fridlysta arter (fåglar och fladdermöss undantaget). De arter som påträffats här är
inte av sådan kvalitet så att de bör stå i konflikt med den planerade verksamheten.

Figur 13. Den rödlistade kärlväxten åkerkulla hittades på den sandiga banvallen inom
planområdet. Foto Örjan Fritz.
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Figur 14. Lokaler för övriga hotade arter som hittats inom planområdet.
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3 Sammanfattning, riskanalys
och rekommendationer
Sammanfattning
Planområdet har kartlagts grundligt i syfte att identifiera eventuella förekomster av fridlysta och hotade
arter.

Vad gäller samtliga artgrupper utom fladdermöss har det konstaterats att området inte är särskilt
artrikt. De arter som påträffats är relativt vanligt förekommande (trots fridlysning eller rödlistekategori). För fåglar utgörs de viktigaste miljöerna inom planområdet av ekhagen i nordväst och fuktängen
i sydost. Dessa områden hyser biotopkvaliteter som är mindre vanliga i landskapet i dag och är viktiga
för många fågelarter. Vår bedömning är att detaljplanens genomförande skulle minska livsutrymmet
för några arter men det är arter som fortfarande förekommer relativt talrikt i regionen och ingreppet
riskerar inte att påverka arternas bevarandestatus eller deras möjlighet att fortleva i regionen.
Sandslänter kring järnvägen har potential för flera naturvårdsintressanta arter och specifikt, i denna inventering, åkerkulla och eventuellt sandödla. Dessa miljöer är en bristvara i landskapet men kan enkelt
skapas och återskapas i sandiga marker för att gynna biologisk mångfald.
Vad gäller fladdermöss har det däremot konstaterats att området är mycket artrikt. Vid inventeringarna noterades tolv olika fladdermusarter och bland dessa rariteter som fransfladdermus, barbastell,
sydfladdermus och mindre brunfladdermus. För merparten av arterna verkar det röra sig om enstaka
individer som födosöker. Dvärgpipistrell verkar ha en koloni i ekdungen väster om gården. Barbastell
verkar ha en koloni i inom några km från utredningsområdet, dock inte inom utredningsområdet. Området bedöms ha betydelse dels för att det är så artrikt, dels som en koloniplats för dvärgpipistrell och
dels som en del i barbastellens födosöksområde.
En relativt stor del av planområdet utgörs av livsmiljöer för fladdermöss och dessa miljöer ligger dessutom centralt i området. Detaljplanens genomförande skulle därmed medföra ett minskat livsutrymme
för dessa arter och det finns en risk för påverkan på några arters bevarandestatus, åtminstone på lokal
nivå. Förutom att miljöer och strukturer som fladdermössen är knutna till riskerar att försvinna så finns
en risk för att detaljplanens genomförande indirekt skulle medföra sämre förutsättningar för fladdermöss vars kolonier ligger i omgivningen att vistas i området, t.ex. genom minskad födotillgång och
ökade barriärer i form av exempelvis belysning.
Mot bakgrund av dagens kunskap är det inte möjligt att bedöma hur stora effekter detaljplanens
genomförande skulle få på fladdermuspopulationerna i området. Dels är det inte helt klarlagt på vilket
sätt och i vilken omfattning de olika arterna nyttjar området för födosök, föryngring, övervintring och/
eller bara som genomfartsled. Dels är det inte helt klarlagt hur de berörda arternas förekomster ser ut i
kringliggande områden och i Blekinge i stort.
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Riskanalys
Artskydd

De rödlistade, eller på andra sätt utpekade, arter av fåglar, kärlväxter, groddjur och kräldjur som har

konstaterats eller som bedöms finnas i området har det gemensamt att de är utbredda arter som förekommer talrikt på många håll i Karlshamns kommun, i Blekinge län och i Sverige i stort. Förekomsterna
inom planområdet är så små, och i sammanhanget obetydliga, att en förlust av livsmiljöer för detta

fåtal individer inte bedöms medföra någon påverkan på respektive arts bevarandestatus. Mot bakgrund
av rådande rättspraxis bedöms dessa förekomster därmed inte utgöra hinder i det fortsatta planarbetet. Med relativt enkla skyddsåtgärder kan påverkan begränsas och med hjälp av kompensationsåtgärder kan nettoeffekten bli nära, eller lika med, noll för berörda arter.
För fladdersmössens del berörs däremot ett antal arter som inte är utbredda och talrikt förekommande, utan även små förekomster kan utgöra en mycket viktig del i arternas svenska populationer.
Risken finns därför att någon eller några arters bevarandestatus påverkas i negativ riktning av detaljplanens genomförande. Åtgärder som försämrar bevarandestatusen, eller försvårar återställandet av en
gynnsam bevarandestatus, för arter som är utpekade i bilaga 1 i Artskyddsförordningen (där samtliga
fladdermöss är upptagna) är förbjudna, och detta gäller enligt rådande rättspraxis även om det bara
är den lokala populationen som påverkas. Det finns således en risk att de fladdermusförekomster som
identifierats stoppar detaljplanens genomförande.
Biotopskydd
Vid en tidigare inventering kartlades de objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Kommunen har
önskat att resultatet av artförekomster knyts ihop med de biotopskyddade objekten för att ligga till
grund för en dispensprövning av biotopskydd.
I biotopskyddsobjekt B observerades en kopparödla, i objekt 4 två mindre vattensalamandrar och objekt 16 skogsödla och mindre vattensalamander (objektsbeteckningar hänvisar till karta i rapport från
2014). Det är arter som är mer eller mindre beroende av de småbiotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet. När de gäller de prioriterade fågelarter som observerats i området är merparten sådana
som gynnas av att det finns sådana småbiotoper även om de inte alltid är direkt beroende av dem. När
det kommer till fladdermöss så är sambandet än svagare även om ett landskap rikt på olika strukturer
och miljöer får antas erbjuda fler olika nischer för insekter som kan utgöra föda åt fladdermössen.
Inom det inventerade området bedöms det inte finnas något hinder för att bevilja en dispens för att
ta bort biotopskyddade objekt. Däremot kan det vara önskvärt att etablera motsvarande miljöer inom
planområdet eller i omgivningen för att undvika en nettoförlust av viktiga livsmiljöer.
Strandskydd
Även för strandskydd önskar kommunen att resultatet av artförekomster sätts i relation till det skyddade området för att ligga till grund för en dispensprövning av strandskydd. Här är sambandet dock
betydligt svagare. De arter som påträffats är inte knutna till stranden eller beroende av att det finns ett
samband mellan strandlinjen och de inventerade landmiljöerna (ett samband som i dagsläget redan är
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brutet). Området hade sannolikt varit rikare på groddjur om verksamheten vid Mörrums bruk inte funnits. De förekomster av groddjur som finns här idag är så enstaka och reproduktion har inte påvisats så
att de inte bör utgöra hinder för en dispens gentemot strandskyddet.
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Växjö - 170828

Att: Emina Kovacic
Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhusgatan 10
374 81 Karlshamn

Yttrande till ärende med dnr 2013/2953
Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk
Gustaf Aulén, Skogsekolog

Kort bakgrund
Jag har på uppdrag av Södra Cell Mörrum tagit del av förslaget till detaljplan, MKB:n till
granskningsskedet, inventeringsrapporterna från konsulten Enetjärn AB, samt en del korrespondens i
ärendet mellan Södra Cell och Karlshamns kommun. 170613 träffade jag Elwira Gustavsson
(miljöchef på Södra Cell Mörrum) tillsammans med Per Håkansson (processingenjör). Vi gick igenom
ärendet samt gjorde en översiktlig besiktning i fält. Ett nytt möte skedde 170705 och förutom Elwira
Gustafsson deltog då Jan-Olof Karlsson (teknikchef) och Lars-Göran Svensson (underhållschef). I
samband med mötet gjorde vi även en förnyad fältbesiktning. Södra Cells representanter är fullt
medvetna om att det finns naturvärden att ta hänsyn till i samband med utökningen av industrimarken.
Södras strävan är därför att åstadkomma en så bra avvägning mellan naturvård och industriintressen
som möjligt. Nedan ger jag förslag på hur detta skulle kunna åstadkommas.

Området som helhet
I konsulten Enetjärns inventering med bedömning av naturvärdena från 2014 samt artinventering 2016
finns bra sammanfattande beskrivningar av hur naturen inom det aktuella området ser ut. (se nedan).
Landskapet i denna del av Blekinge präglas av dalsänkor och kustslätter som ligger mellan lövskogsklädda
moränkullar och kala berghällar. Inventeringsområdet (43 ha) består till övervägande del av jordbruksmark av
typerna åkermark, vallodling eller betesmark. Den största delen utgörs av åkermark. De betade vallodlingarna
och betesmarkerna är kraftigt gödselpåverkade och har låg biologisk mångfald. Mellan inägorna finns diken
och stenmurar som fungerar eller har fungerat som hägnader och avgränsningar mellan skiften. På de öppna
markerna finns det relativt gott om rösen. Små obrukbara bergsknallar utgör åkerholmar i det öppna
landskapet. På några platser finns det vattenfyllda märgelgravar i anslutning till den öppna marken.
Gemensamt för ovan nämnda strukturer är att de är skyddade genom det generella biotopskyddet.
Ca en femtedel av inventeringsområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt knuten
till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om Byggesvägen men även längs
med norra kanten av Södra Cell Mörrums virkesupplag. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och
bok dominerar. Andra arter som förekommer frekvent är vårtbjörk, rönn, oxel, asp, ask, lönn och avenbok.
Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare, och numera finns ofta ett
tätt buskskikt. Markfloran är tämligen artfattig.
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De områden som befanns ha högre naturvärde utgörs i första hand av de ekdominerade höjderna strax
öster respektive väster om Byggesvägen. Intill Bruksgården finns flera grova ädellövträd som bedöms
hysa mycket höga naturvärden. Dessa är även skyddade som naturminnen och de ovanliga arterna
eklackticka (en svamp) och grå skärelav (en lav) växer här. Strax söder om Bruksgården finns ytterligare
en gårdsmiljö med grova ekar.

Förslag
För att få bästa avvägning mellan hänsyn till de värdefullaste naturvärdena och behovet av
industrimark är det lämpligt att använda målkoderna för de gröna skogsbruksplanerna. Dessa är väl
beprövade instrument sedan 20 år, inte bara inom Södra utan i skogsbruket som helhet. Målkoderna
delas in i fyra nivåer: Generell hänsyn (PG), Kombinerade mål (K), Naturvård Skötsel (NS) och
Naturvård Orört (NO). Även om koderna ursprungligen är framtagna för skogsbruksplanering fungerar
de utmärkt på alla former av trädbärande miljöer.
Målkoderna NO och NS används för frivilliga avsättningar. Målkoden sätts utifrån de naturvärden
(inklusive arter) som man önskar prioritera i den enskilda avdelningen. För NS kan det röra sig om en
lång rad olika alternativ. Dessa finns beskrivna i Södras skrift Naturvård i NS-bestånd (bilaga 1). I
detta skede går jag dock inte närmare in på skötseln eller om NO eller NS är mest lämpligt. Det får
avgöras senare. I de fall både där koderna är tänkbara har jag lagt den troligen bästa målkoden först.
Utifrån underlaget från konsult Enetjärns båda inventeringar, MKB:n samt Södra Cells kontakter med
Karlshamns kommun och länsstyrelsen föreslår jag följande hantering av de på karta nedan (karta 1)
redovisade objekten. Kartan visar dels avsättningar och generell hänsyn, dels objekt som helt eller
delvis behöver tas bort. Separata redovisningar av de två kategorierna finns på karta 2 och 3 i
anslutning till respektive avsnitt.
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Frivilliga Naturvårdsavsättningar.

1. Igenväxande ekhage inklusive märgelgrav och stenmur
(objekt A, 4 och delar av 3 i inventeringen från 2014). Naturvärdesklass 1.
Objektet är i artinventeringen angivet som särskilt värdefullt för främst fåglar och
näringssökande fladdermöss. Inventerarna misstänker också att det kan finnas en
kolonia av dvärgpipistrell (en av landets vanligaste fladdermusarter) i området.
Områdets bedömda höga naturvärden har gjort att Södra Cell föreslagit att det skall
läggas utanför detaljplaneområdet, men få statusen av en frivillig avsättning.
Kommentar Gustaf Aulén:
Området är till största delen omgivet av hävdad åkermark. Denna typ av objekt är
ingalunda någon unik företeelse i södra Blekinges skogs- och odlingslandskap. Inte
heller den naturtyp som präglar objektet. Konsultfirman Enetjärn har föreslagit
naturvärdesklass 1 (mycket högt naturvärde) vilket trots allt känns rimligt utifrån
det man hittat inom det begränsade område man inventerat. Södra Cells förslag att
lägga objektet utanför detaljplaneområdet visar på en hög naturvårdsambition.
Risken finns dock att det blir en naturvårdsåtgärd som inte räknas från
myndigheternas sida. Detta vore olyckligt då det skulle en signal till markägaren
om att objektet inte är värt att skydda. Runt ekhagen löper en mur som föreslås blir
kvar. Däremot kan utlöparna i åkermarken helt eller delvis behöva tas bort.
Målkodsförslag: NS eller NO
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2. Centrala skogsdungen
(Objekt D och 13 i inventeringen från 2014). Naturvärdesklass 2.
Området är en blandlövskog med så väl primära som sekundära träd. Av de primära
trädslagen är det främst björk som börjar gå med följd att det finns en hel del
björkhögstubbar. Objektet är angivet som särskilt värdefullt för bl.a fåglar och
fladdermöss. I objektet ingå även en gammal övergiven lada i sydväst och ett antal
stenmurar.
Kommentar Gustaf Aulén:
Konsultfirman Enetjärn har föreslagit naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), alltså
lägre naturvärde än objekt ovan. Södra Cell vill ändå prioritera en hög naturvårdsambition här trots att objektet delvis ligger i vägen för expansionsplanerna. Det går
att kombinera de två målen genom att möjliggöra en förbifart i östra delen och
begränsa den södra delen där det främst ungskog och buskar. Gränsen i väster kan
bibehållas mot vägen och även den norra gränsen mot mur och öppen mark kan
bevaras intakt. En exakta gränsdragningen bör markeras i fält så att inte
missförstånd uppstår. Den gamla ladan bör vara kvar då den kan utgöra den kanske
viktigaste tänkbara platsen för en fladdermuskoloni i området
Målkodsförslag: NO
3. Fuktängen
(Saknas i biotopinv. 2014, men finns i Artinv.2016 ) Ingen naturvärdesklassning.
Objekt är i artinventeringen är angivet som särskilt värdefullt för fåglar och troligen
även för groddjur, saknar naturvärdesklassning. Fuktängen ligger öster om
järnvägen.
Kommentar Gustaf Aulén:
Läget på fuktängen i anslutning till viken i söder höjer naturvärdet
Målkodsförslag: NS

4. Åkerholmar i nordost med odlingsrösen och övervuxen stenmur
(Objekt 20 samt 21 i biotopinventeringen från 2014). Ingen naturvärdesklassning.
Solexponerade ingenväxande buskrika åkerholmar i en vallodling. Vissa av
holmarna har också lövträd och gott om stenblock. Objekten är bedömda som
värdefulla för kräldjur, insekter, fladdermöss och fåglar.
Kommentar Gustaf Aulén:
Objekten ligger inom detaljplaneförslaget.
Målkodsförslag: NS
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Generell hänsyn (detaljhänsyn)
5. Fyra grova lövträd i anslutning till bebyggelse
(Objekt B i biotopinventeringen från 2014). Naturvärdesklass 1.
Hänsynsförslag:
Träden sparas så långt möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och
byggnader i samband med stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan
lämpligen sparar som högstubbar där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd
och vara kvar (kandelaberstubbar, av de typ som numera görs i parker med gamla
grova träd)
6. Två grova ekar vi parkeringsplats
(Objekt C i biotopinventeringen från 2014) Naturvärdesklass 1.
Hänsynsförslag:
Träden sparas så långt möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och
byggnader i samband med stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan
lämpligen sparar som högstubbar där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd
och vara kvar (kandelaberstubbar, av de typ som numera görs i parker med gamla
grova träd)
7. Före detta gårdsmiljö
(Objekt E i biotopinventeringen från 2014) Naturvärdesklass 2
Den lada som nämns i inventeringen finns inte kvar
Hänsynsförslag: Spara den grova blodboken samt träd och buskar i anslutning till
den och ut mot vägen i väster. Övriga delar behöver nyttjas för utvidgningen av
vedgården
8. Stenmur mellan två åkerfält
(Objekt 1 i biotopinventeringen från 2014)
Muren ligger utanför förslaget till detaljplan 170705
Hänsynsförslag: Muren sparas

9. Öppen åkerholme med buskvegetation
(Objekt 2 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Åkerholmen sparas
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10. Stenmur mellan två åkerfält
(Objekt 5 i biotopinventeringen från 2014)
Muren ligger i västra kanten av förslaget till detaljplan 170705
Hänsynsförslag: Muren sparas
11. Dike mellan tvååkerfält
(Objekt 7 i biotopinventeringen från 2014)
Diket ligger i västra kanten av förslaget till detaljplan 170705. Vissa delar av det
gamla diket är kulverterade
Hänsynsförslag: Sparas
12. Beskuggad stenmur omgärdad av betesmark och fruktträdgård
(Objekt 9 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Sparas.

13. Stenmur mellan två åkerfält:
(Objekt 10 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Sparas

14. Två stenmurar som kantar en grusväg
(Objekt 16 i biotopinventeringen från 2014)
Ligger i anslutning till objekt 2
Hänsynsförslag: Det mesta av murarna sparas. En viss anpassning till utökningen
av industrimarken i söder kan behöva göras liksom i norra ändan.

15. Brett dike i åkermark
(Objekt 18 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Ingen åtgärd
16. Stenmur vid fuktäng:
(Objekt 19 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Sparas
17. Stenmur och odlingsröse i åkermark
(Objekt 21 i biotopinventeringen från 2014)
Hänsynsförslag: Sparas
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Enstaka objekt som helt eller delvis behöver tas bort

A. Stenmur – (Objekt 15 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Muren är kraftig beskuggad och ligger nära nuvarande
industriområdet. Den behöver till stor del tas bort för att det skall var möjligt att expandera
norrut enligt detaljplan.

B. Slånbärssnår på åkermark - (Objekt 6 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Snåret behöver sannolikt tas bort vilket knappast kommer ha någon
större betydelse för fågellivet inom detaljplaneområdet. Det finns gott om buskmarker som
dessutom ligger i anslutning till träd inom detaljplaneområdet. Många av buskmarkens
fågelarter nyttjar även träd för sina födosök.

C. Stenmur i åkerkant - (Objekt 8 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Muren är kraftigt beskuggad och har i inventeringen bedömts inte ha
”optimala förhållanden för biologisk mångfald” Muren finns i det delområde som behöver
nyttjas vid utökningen av industriområdet. Med tanke på den stora mängd stenmurar som finns i
landskapet varav flera i soliga gynnsamma lägen och som bör prioriteras och dessutom kan
sparas utan konflikt med industrimarken, så kan denna utgå.
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D. Fyra små åkerholmar i en vallodling - (Objekt 11 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Åkerholmarnas ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och
behöver därför tas bort

E Odlingsröse och delvis raserad stenmur - (Objekt 12 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Objekt ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och behöver
därför tas bort

F. Beskuggad stenmur i kraftledningsgata- (Objekt 14 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Muren har bedömts inte ha ”optimala förhållanden för biologisk
mångfald”. Den behöver tas bort för att ge plats för industrimarken.
G. Stenmur på ömse sidor om järnvägen - (Objekt 17 i biotopinventeringen från 2014)
Kommentar Gustaf Aulén: Muren har bedömts inte ha ”optimala förhållanden för biologisk
mångfald”. Den behöver tas bort för att ge plats för industrimarken.
H. Två stenmurar mellan åkerfält (Ligger i anslutning till objekt 1)
Kommentar Gustaf Aulén: Objekt ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och behöver
därför tas bort

I. Nordligaste och sydligaste delen av mur nummer 14
Kommentar Gustaf Aulén: Vissa delar av muren kan behöva tas bort för att ge plats för
industrimarken

Slutsats från Enetjärns inventering
Inom det Inventerade området bedöms det Inte finnas något hinder för att bevilja en dispens
för att ta bort biotopskyddade objekt. Däremot kan det vara önskvärt att etablera
motsvarande miljöer Inom planområdet eller I omgivningen för att undvika en nettoförlust
av viktiga livsmiljöer.
Kommentar Gustaf Aulén: Då det i området redan finns gott om stenmurar/rösen och buskar
bedöms inte uppförandet av nya murar eller tillskapande av ytterligare buskmarker vara
motiverat
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Kommentar till slutsatserna från artinventeringen
Begreppet ”biologisk mångfald”
Kommentar Gustaf Aulén: till sid 7 i bilaga 3
Konsulten har angivit att man med begreppet ”naturvärde” avser objekt av ”betydelse för
biologisk mångfald”. Begreppet ”biologisk mångfald” är dock problematiskt att använda i
naturvården då höga naturvärden inte nödvändigtvis betyder en mångfald av arter. Fynd av
enstaka ovanliga arter skall inte schablonmässigt kallas för ”biologisk mångfald”, något som
tyvärr är mycket vanligt inom såväl naturvårdsforskning som i naturvård.
Om ett objekt har 50 vanliga arter så innebär det mer biologisk mångfald än ett med 5 ovanliga
arter. Ändå är det förmodligen det senare objektet som har högre naturvärden. Det kan
naturligtvis förekomma att fynd av ovanliga arter är en signal på att det finns en mångfald andra
arter i beståndet, på det enskilda trädet, växtplatsen eller vad det kan vara. Men det är ingalunda
givet. Det är därför viktigt att vara mer stringent i sitt språkbruk när man beskriver det man vill
skydda eller ta hänsyn till. Den som tar del av inventeringsrapporterna och även i andra
sammanhang stöter på begreppet ”biologisk mångfald” måste ha en kritisk hållning.

Fåglar
Kommentar Gustaf Aulén:
Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt:
Bedömningen är att de utpekade arter som förekommer inom området är så pass vanliga både lokalt,
regionalt och nationellt och att förekomsterna inom planområdet är så små och I sammanhanget
oviktiga att ett genomförande av detaljplanen inte skulle påverka bevarandestatusen för någon art.
Dock skulle detaljplanens genomförande — liksom all annan exploatering av naturmiljöer — medföra
en viss förlust av biologisk mångfald genom bortfall av livsmiljöer.

Groddjur
Kommentar Gustaf Aulén:
Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt:
Det finns sedan tidigare inga registrerade observationer I Artportalen av groddjur inom eller i direkt
närhet till planområdet. Vid fältbesöken gjordes en observation vardera av de utbredda och vanliga
arterna vanlig padda och mindre vattensalamander, men inget tydde på att någon av arterna har viktiga
lekvatten inom planområdet. Överhuvudtaget gjordes inga iakttagelser som Indikerade att någon plats
inom planområdet hyser viktiga förekomster av groddjur. Området bedömdes överlag som tämligen
ointressant ur groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen just
utanför planområdet men som ändå kan tänkas beröras av planens genomförande.
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Kräldjur
Kommentar Gustaf Aulén:
Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bl.a hasselsnok och sandödla kunde inga av
dessa arter påträffas. Arterna är visserligen svårinventerade, men de är också ovanliga och de
inventerade områden skiljer sig inte markant från landskapet i stort. För sandödla saknas också
tillräckligt goda förutsättningar för en population. De allmänna arterna kopparödla och
skogsödla påträffades. Sammanfattningsvis finns inga belägg för att området skulle var särskilt
värdefullt för ovanliga kräldjur

Läderbagge
Kommentar Gustaf Aulén:
Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt:
Förekomst av läderbagge kunde inte påvisas i det aktuella området. Det saknas för arten lämpliga
livsmiljöer. Antalet rötskadade grova ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten
brukar påträffas. Det bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området

Fladdermöss
Texten nedan är en sammanfattning av slutsatserna från Enetjärns artinventering
Sammanlagt noterades tolv fladdermusarter vid inventeringen. Förutom de vanligaste arterna
nordfladdermus, dvärgpipistrel, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustaschtaigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus, brunlångöra och trollpipistrel.
Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och
mindre brunfladdermus. Mindre brunfladdermus är en mycket ovanlig art som förekommer
sporadiskt i södra Sverige. Flertalet fynd antas vara flyttande individer. Koncentrationer av fynd finns
i västra Blekinge där arten antas ha yngelkolonier. Den svenska populationen bedöms till ca 40
individer. Sydfladdermus har observerats norrut till Västergötland, en yngelplats har nyligen
påträffats vid Växjö. Den svenska populationen bedöms till ca 30 individer.
Barbastell förekommer i hela Götaland. Arten har gått kraftigt tillbaka. Under senare år har riktade
inventeringsinsatser resulterat i fynd av flera yngelkolonier. Den svenska populationen uppskattas
till 500-1000 individer. Data från Småland visar att födosökande barbastell kan röra sig åtminstone
4 km från yngelkolonierna. Enligt europeiska uppgifter kan honorna söka inom en sträcka på 7 km.
Fransfladdermus förekommer i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Den svenska
populationen uppskattas till mellan 1000-10.000 individer. Av detta framkommer att data om
fladdermössens förekomst i landet ar stora osäkerheter. Fynden av rariteterna fransfladdermus, sydfladdermus och mindre brunfladdermus handlar troligen mestadels om förbiflygande och tillfälligt
födosökande individer. Flest fladdermusarter fanns i lövskogsområdena och gårdsmiljön. Här finns
flera goda jaktmiljöer i form av luckiga lövskogsbestånd, bryn, småvägar, buskmarker och murar
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Kommentar Gustaf Aulén:
Det är ett imponerande resultat med 11-12 påträffade arter, varav fem är vanliga, tre
tämligen vanliga och fyra ovanliga. Mest intressant är fyndet av barbastell även
om någon koloni inte kunde påträffas. Som påpekats i inventeringen ovan så rör sig
barbastellen över mycket stora områden och sett ur ett landskapsperspektiv så bör det
föreslagna detaljplaneområdet endast utgöra en liten del av artens födosöksområde.
Det omgivande landskapet består av mycket större lövområden och har rimligen ännu bättre
förutsättningar för fladdermöss än inom det begränsade detaljplaneområdet. Inga av de
påträffade arterna torde därför vara helt knuta till det studerade området och saknas i
omgivningen eller i andra delar av Blekinge med liknande miljöer. I den här typen av
landskap är det knappast bristen på jaktmarker som påverkar förekomsten av fladdermössen
utan tillgången till lämpliga boplatser. Det förefaller som att detta är en bristvara inom
detaljplaneområdet. I tabell 5 (sid 12) i artinventeringen redovisas i vilka områden de olika
arterna påträffats. Dessa finns markerade på figur 8 (sid 21). Fynden har legat till grund för
våra åtgärdsförslag. Bevarandet av de bästa miljöerna för fladdermöss inom föreslaget
detaljplaneområde är således väl beaktat av den kombination av frivilliga avsättningar och
generell hänsyn som framgår av karta 2.

Problematiken med Artskyddsförordningen
Kommentar Gustaf Aulén: I samband med hanteringen av fladdermusfynden har
tillämpningen av Artskyddsförordningen diskuterats. Artskyddsförordningen såsom den är
formulerad och implementerad i Miljöbalken har skapat många problem för
tillämpningen. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har därför i en gemensam skrivelse
till regeringen begärt en översyn av förordningen. I nuvarande skick är den inte bara
rättsosäker, då den är strid med annan lagstiftning, det råder också starkt delade meningar
från flera aktörer hur den skall tillämpas i enskilda fall.
När det gäller fladdermössen så är det enligt § 4 förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss,
under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder eller att skada
eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. Som framgår av skrivningen så
ligger fokus på avsiktlig störning.
De vanligaste fallen handlar om ”problem” med fladdermöss i byggnader som kan vara
såväl viloplats som uppfödnings- eller övervintringsplats. Det finns inga skrivningar som i
detalj går in på hanteringen av övriga platser där fladdermöss påträffas, exempelvis när de
jagar över exempelvis vatten, skogskant eller bland bebyggelse. När länsstyrelsen prövar
ett ärende enligt § 14 i Artskyddsförordningen så skall det handla om en arts
bevarandestatus inom dess naturliga utbredningsområde i landet och risken för att en
störning på ett betydande sätt kan få negativa konsekvenser på populationen.
Bedömningen skall alltså göras på populations- nivå och inte isolerat på lokal eller
individnivå. Det är i det sammanhanget också viktigt att olika skydds- och hänsynsåtgärder
vägs in och värderas på ett konstruktivt sätt.
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Slutsatser och rekommendationer från MKB och inventeringarna
Från MKB
Ur perspektivet hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta negativa
konsekvenser. En effekt av detaljplanen är ianspråktagande av viss andel naturmark vilket innebär en
negativ påverkan på naturmiljön. Större delen av den naturmark som berörs är dock av begränsat värde.
Denna påverkan bedöms därför som acceptabel.

Från Artinventeringen
Vad gäller samtliga artgrupper utom fladdermöss har det konstaterats att området inte är särskilt
artrikt. De arter som påträffats är relativt vanligt förekommande. För fåglar utgörs de viktigaste
miljöerna inom planområdet av ekhagen i nordväst och fuktängen i sydost. Dessa områden hyser
biotopkvaliteter som är mindre vanliga i landskapet idag och är viktiga för många fågelarter. Vår
bedömning är att detaljplanens genomförande skulle minska livsutrymmet för några arter men det
är arter som fortfarande förekommer relativt talrikt i regionen och ingreppet riskerar inte att
påverka arternas bevarandestatus eller deras möjlighet att fortleva i regionen.
De rödlistade, eller på andra sätt utpekade, arter av fåglar, kärlväxter, groddjur och kräldjur som har
konstaterats eller som bedöms finnas i området har det gemensamt att de är utbredda arter som
förekommer talrikt på många håll i Karlshamns kommun, i Blekinge län och i Sverige i stort.
Förekomsterna inom planområdet är så små, och i sammanhanget obetydliga, att en förlust av
livsmiljöer för detta fåtal individer inte bedöms medföra någon påverkan på respektive arts
bevarandestatus. Mot bakgrund av rådande rättspraxis bedöms dessa förekomster därmed inte utgöra
hinder i det fortsatta planarbetet. Med relativt enkla skyddsåtgärder kan påverkan begränsas och med
hjälp av kompensationsåtgärder kan nettoeffekten bli nära, eller lika med, noll för berörda arter. För
fladdermössens del berörs däremot ett antal arter som inte är utbredda och talrikt förekommande, utan
även små förekomster kan utgöra en mycket viktig del i arternas svenska populationer. Risken finns
därför någon eller några arters bevarandestatus påverkas i negativ riktning av detaljplanens
genomförande.

Kommentar Gustaf Aulén:
Jag delar i stort de slutsatser som undersökningarna redovisar ovan. Jag vill samtidigt
understryka vikten av att det studerade området hanteras ur ett vidare landskapsperspektiv. De
miljöer som förekommer inom detaljområdet är typiska för stora delar av södra Blekinge vilket
innebär att de arter som påträffats inom området kan förväntas finnas på många platser i
landskapet. Detta gäller även i hög grad fladdermössen. Södra Blekinges blandbygd är ett av
landets rikaste när det gäller fladdermusförekomster. Ur den aspekten är det inte så förvånande
att det påträffats 12 arter inom inventeringsområdet. Det finns därför bra förutsättningar för att
kombinera utökningen av industriområdet med de ovan föreslagna frivilliga avsättningarna och
detaljhänsynen utan att arternas förekomst i landskapet i stort på ett allvarligt sätt skulle
äventyras.
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fladdermusfaunan vid exploatering
i anslutning till Mö rrums bruk
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Bilaga 8
Uppdrag
Föreliggande rapport redovisar resultatet av ett uppdrag från Södra Cell Mörrum.
Uppdraget bestod i att göra en bedömning av hur fladdermöss skulle kunna påverkas vid en
utbyggnad av Mörrums bruk. Bedömningen baseras dels på resultatet av en inventering
utförd av Enetjärn AB tillsammans med Naturcentrum AB, en naturvärdesbedömning utförd
av Miljöförbundet Blekinge Väst, samt ett yttrande av Gustaf Aulén med förslag till
hantering av naturvärden i området.

Bakgrund
I Sverige har 19 olika arter av fladdermöss påträffats, varav ca hälften är sällsynta och
rödlistade. Blekinge hör tillsammans med Skåne till de artrikaste delarna av Sverige, och
samtliga arter är registrerade inom regionen. Under endast tre inventeringsnätter
påträffades inte mindre än 12 fladdermusarter.
Fladdermöss gynnas av en lång födosökssäsong med hög temperatur, och hög produktion
av insekter. Ju längre söderut man kommer i landet desto fler arter och individer av
fladdermöss kan påträffas. Förutom värme gynnas fladdermöss av ett varierat landskap
med mycket vatten och våtmarker som producerar mycket insekter under hela säsongen.
Olika miljöer avlöser varandra med hög produktion av insekter, och därmed blir variation
viktigt. Vidare gynnas fladdermöss av en småskaligt fragmenterad miljö, dvs. en miljö med
mycket kantzoner, glesa trädbestånd, trädkorridorer mm. Ett fåtal arter jagar
huvudsakligen i det öppna landskapet, men de flesta arter är mer eller mindre knutna till
träd och skog. För att gynna fladdermössen behövs tillgång på koloniplatser (dvs. trädhål
och hus), jaktmarker med hög insektsproduktion, och konnektivitet mellan jaktmarkerna. I
Blekinge är förutsättningarna för fladdermöss ofta optimala vilket bidrar till en rik fauna.
I princip alla fladdermusarter är relativt generella i sina biotopval. De jagar där det finns
insekter. Men det finns dock vissa skillnader i biotopval, både mellan olika arter, och mellan
olika årstider. Störst brist på insekter är det under våren och försommaren, och man
märker då att fladdermössen är mer knutna till vissa biotoper. Under högsommaren, när
det är gott om insekter överallt, kan man också påträffa fladdermöss i alla miljöer.

Skyddsvärde och lagstiftning
Enligt artskyddsförordningen 4 § 2 punkten är det förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss
särskilt under djurens parnings‐, uppfödnings‐, övervintrings‐ och flyttningsperioder. Enligt
artskyddsförordningen 4 § 4 punkten är det förbjudet att skada eller förstöra
fladdermössens fortplantningsområden eller viloplatser oavsett om det sker avsiktligt eller
oavsiktligt (Naturvårdsverket 2009). Enligt EUROBATS‐avtalet, som Sverige har ratificerat,
skall också områden som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus skyddas från skada
eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt genomförbart. Dessutom skall
viktiga födosöksområden för fladdermöss skyddas (EUROBATS 1994).
Artskyddsförordningen innebär att alla kolonier av fladdermöss är skyddade. Även
fladdermössens prioriterade jaktområden är skyddade. Detta innebär inte att ett område
automatiskt ska skyddas om det förekommer fladdermöss. Man måste också visa att miljön
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utgör en prioriterad miljö, dvs. det skulle kunna bli konsekvenser för förekomsten av
fladdermöss om miljön försvinner.

Kommentarer till den genomförda
fladdermusinventeringen
Två arter dominerar helt i inventeringen och står för drygt 75 % av alla inspelningar,
nämligen dvärgpipistrell och nordfladdermus. Dessa hör till Sveriges mest vanliga arter, och
har i södra Sverige ett tämligen generellt biotopval. De är vanliga i städer, i produktionsskog
och i odlingslandskapet. Det är möjligt att båda arterna har kolonier inom, eller i anslutning
till inventeringsområdet. Ett antal arter som huvudsakligen jagar i öppna biotoper, och som
rör sig över stora områden påträffades, men endast i ett ganska begränsat antal. Hit hör
större och mindre brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, sydfladdermus och möjligen
också trollpipistrell. Med tanke på det låga antalet observationer är det inte troligt att det
finns kolonier inom exploateringsområdet. Det förefaller inte heller troligt att arterna
använder området som ett prioriterat jaktområde, men det är mer svårbedömt efter bara
tre inventeringsnätter. Ett antal skogslevande arter påträffades också. Hit hör barbastell,
fransfladdermus, mustasch/taigafladdermus och brunlångöra. Dessa arter rör sig inte över
riktigt lika stora områden, och de fördrar sammanhängande skogsområden. Även om
antalet fynd är litet så är det mer troligt att dessa arter inte bara passerar förbi.
Förekomsten indikerar snarare att området hyser värden som gör det intressant för
fladdermössen. Särskilt förekomsten av fransfladdermus och barbastell är anmärkningsvärt.
Eftersom antalet fynd är få kan det tyda på att de viktigaste jaktområdena ligger utanför
exploateringsområdet, men det är svårt att veta eftersom arterna lätt kan missas i en sådan
här begränsad inventering. Övriga funna arter, vattenfladdermus och en eventuell
dammfladdermus, är strikt knutna till vatten och kanske inte så intressanta att diskutera
här.
Fladdermusinventeringen tycks ha genomförts under en relativt torr period. Den
naturvärdesbedömning som Miljöförbundet Blekinge Väst genomförde ger en något
annorlunda bild av förutsättningarna för fladdermöss. Under deras inventering var området
betydligt blötare, och sannolikt var insektsproduktionen större under den sommaren. Det
kan förstås inte uteslutas att en inventering av fladdermöss under en blöt sommar skulle ge
fler individer, t.ex. av fransfladdermus och barbastell.

Kommentar till förslag till åtgärder
De förslag till åtgärder som Gustaf Aulén presenterar i sitt yttrande tar på ett bra sätt
hänsyn till de mest värdefulla fladdermusmiljöerna. Därmed bevarar man de bästa
miljöerna för fladdermöss, och eventuella koloniträd. Trots detta kommer sannolikt
exploateringen få en påverkan på fladdermössen. Genom att omgivande öppna områden
blir hårdgjorda och bebyggda påverkas insektsproduktionen, vilket kan innebära att
brynmiljöernas kvalitet försämras. Dessutom kommer fladdermössen att påverkas av buller
och belysning. Ett sätt att lindra negativ påverkan är att skapa konnektivitet mellan de
bevarade skogsområdena med sammanhängande grönområden och med en viss
skyddszon.
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Går exploateringen att förena med skydd av
fladdermöss?
Ur ett nationellt perspektiv är antalet påträffade fladdermusarter i området
anmärkningsvärt. Ur ett Blekinge‐perspektiv blir slutsatsen kanske lite annorlunda. De flesta
av de påträffade arterna skulle kunna påträffas på många ställen i Blekinge. Artpoolen i
landskapet är utan tvekan rik. Några viktiga frågor är avgörande för hur påverkan bör
bedömas: 1. Hur många, och vilka arter nyttjar området regelbundet för födosök, 2. Utgör
området ett prioriterat jaktområde för någon art, eller är det perifert i sammanhanget, 3.
Vilka arter har kolonier i området?
Min bedömning är, trots det stora artantalet, att området är perifert för fladdermöss. Det
är huvudsakligen ett öppet område, med små skogsdungar med liten konnektivitet med
övriga skogen, och miljön runt skogsdungarna är tämligen trivial utan våtmarker eller andra
högprioriterade miljöer. Med undantag av nordfladdermus och dvärgpipistrell talar det
mesta för att fladdermössen passerar området eller tillfälligtvis besöker området. De mest
sällsynta skogslevande arterna påträffades t.ex. inte vid samtliga inventeringstillfällen. Det
finns möjligen en koloni med dvärgpipistrell strax utanför planområdet, men förutom den
arten fanns det inte någon indikation på kolonier. Under blöta år kan det möjligen finnas
fler fladdermöss i området, men strukturen med relativt små skogsdungar omgivna av
öppen mark är densamma, och det mest sannolika är att området även under blöta år är
perifert och att kolonierna finns utanför.
Av resonemanget ovan drar jag slutsatsen att exploateringen, med de hänsyn som har
föreslagits, troligen gör det möjligt för några arter (dvärgpipistrell och nordfladdermus) att
fortsätta nyttja området, men det är mindre troligt att andra skogslevande arter som är
mer beroende av hög konnektivitet och som är mer känsliga för buller och belysning,
fortsätter att använda området (barbastell, frans, taiga, mustasch). Detta bör dock inte
påverka arterna på populationsnivå eftersom exploateringsområdet i relativt liten grad
används för födosök, medan andra områden i närheten spelar en viktigare roll. Troligen kan
det bli en viss påverkan på rörelsemönstret för arter som jagar på högre höjd (större och
mindre brunfladdermus, sydfladdermus) men exploateringen kommer inte att påverka dem
i någon större omfattning.

Hur påverkas bevarandestatusen för varje art?
Arters bevarandestatus kan påverkas negativt om deras jaktområde krymper så att det inte
längre kan försörja populationen med tillräcklig mängd föda. Detta kan ske om en
exploatering påverkar hela, eller större delen av populationens jaktområde. En till ytan
begränsad exploatering, som i det här fallet, kan rimligen inte påverka bevarandestatusen
för vanliga arter med stor utbredning i södra Sverige, eller för arter som bara passerar förbi
området. Däremot skulle sällsynta arter kunna påverkas om en stor del av deras jaktmiljö
ligger inom exploateringsområdet. I den aktuella inventeringen identifierades två sådana
arter, nämligen barbastell och fransfladdermus. Eftersom antalet fynd av arterna är relativt
få (gäller särskilt fransfladdermus med bara två inspelningar på en lokal) kan det tolkas som
att huvudutbredningen ligger utanför området. Ett motargument skulle kunna vara att det
är en begränsad inventering (3 nätter) och det kan vara lätt att missa individer. Eftersom de
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miljöer där fladdermössen påträffades ska bevaras så är det dock inte avgörande ifall
inventeringen underskattat antalet individer. De miljöer som kommer att exploateras är
inte prioriterade jaktområden för någon art. Vår slutliga bedömning är därför att
bevarandestatusen inte kommer att påverkas negativt för någon fladdermusart till följd av
den här exploateringen.

Referenser
Naturvårdsverket, 2009. Handbok för artskyddsförordningen, del 1 – fridlysning och
dispenser. Rapport 2009:2.
EUROBATS 1994. Agreement on the Conservation of Bats in Europe, Treaty Series No. 9.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) enligt 5 kap. 27 § planoch bygglagen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2019-01-23 § 17 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Froarp 4:7 m.fl. (nytt vattenverk) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt
vattenverk ingår i planområdet.
I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I
visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle
genomföras. Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december 2017.
Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse del 2.
Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd på 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande.
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Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2019-03-19
Protokoll KN § 17/2019 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) - beslut
om antagande
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-01-08
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-15
Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknisk, daterad 2015-10-23
Lokaliseringsutredning, daterad 2017-01-03
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§
96

Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk)
Förslag till beslut
att anta detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) enligt 5 kap. 27 § planoch bygglagen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2019-01-23 § 17 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Froarp 4:7 m.fl. (nytt vattenverk) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt
vattenverk ingår i planområdet.
I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I
visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle
genomföras. Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december 2017.
Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse del 2.
Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd på 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
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och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Protokoll KN § 17/2019 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) - beslut
om antagande
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-01-08
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-15
Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknisk, daterad 2015-10-23
Lokaliseringsutredning, daterad 2017-01-03
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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§ 17 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om
antagande 2016/665
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat
2019-01-07
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling,
daterad 2019-01-08 och till denna hörande handlingar
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt
vattenverk ingår i planområdet.
I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I
visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle
genomföras. Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december 2017.
Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse del 2.
Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd på 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.
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Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-01-08
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl., daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4:7 m.fl. daterat 2019-01-07
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-15
Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknisk undersökning, daterad
2015-10-23
Lokaliseringsutredning, daterad 2017-01-03
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
Projektledare Christer Martinsson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Ekonom Sandra Belic
Planarkitekt Jens Löfqvist
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Datum

§

Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om
antagande
Förslag till beslut
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat
2019-01-07
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling,
daterad 2019-01-08 och till denna hörande handlingar
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt
vattenverk ingår i planområdet.
I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I
visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle
genomföras. Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december 2017.
Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse del 2.
Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
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för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd på 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-01-08
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl., daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4:7 m.fl. daterat 2019-01-07
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-15
Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknisk undersökning, daterad
2015-10-23
Lokaliseringsutredning, daterad 2017-01-03
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
Projektledare Christer Martinsson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Ekonom Sandra Belic
Planarkitekt Jens Löfqvist
Bakgrund och överväganden
År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns framtida vattenförsörjning –
Långasjöns Vattenverk. Denna visade att vattenverket vid Långasjön har omfattande
brister och är i stort behov av renovering och upprustning. Kommunstyrelsen beslutade
att bygga ett nytt vattenverk för Karlshamns allmänna vattenförsörjning. Projektering av
ett nytt vattenverk på fastigheten Froarp 4:7 påbörjades under 2015. Under arbetets
gång identifierades Mörrumsån som enda realiserbara reservvattentäkten, vilket ledde
till att ytterligare möjliga placeringar av vattenverket behövde utredas och en
lokaliseringsutredning gjordes. Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 att ställa sig
positiv till detaljplaneläggning av del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. samt att uppdra till
Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta detaljplan.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun.
Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums centrum vid Långasjöns sydöstra
strand. Elsebrånevägen går i nord-sydlig riktning genom planområdet. Planområdet är
ca 1,4 ha stort och utgörs till största delen av fastigheten Froarp 4:7, vilken är privatägd.
Kommunen avser köpa in den mark som planläggs som kvartersmark. Det befintliga
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vattenverket ligger på fastigheten Froarp 5:21, vilken också ingår i planområdet och ägs
av kommunen.
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen den 4 maj 2015, ingår
fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I visionen till år 2030 står bland
annat att ett nytt vattenverk finns i området. Det anges också att de verksamheter som
finns har placerats och utformats för att ge så liten påverkan som möjligt på
landskapsbilden.
Planförslaget kan bidra till en mer levande landsbygd genom att erbjuda möjligheter till
arbetsplatser på landsbygden. Planförslaget syftar till en uppgradering av
dricksvattenförsörjningen för Karlshamns kommun och bidrar i hög grad till en god
infrastruktur på detta område. Placeringen nära befintlig bebyggelse och befintligt
vattenverk gör också att man har möjlighet att hushålla med befintliga resurser i form av
intag av färskvatten, vägar och vattenledningar etc. Genom nybyggnation av
vattenverket kan man genom höjda energikrav i samband med bygglov bidra till att
anläggningen kräver en mindre mängd energi per kvadratmeter än det gamla
vattenverket och på så vis bidra till en mer hållbar användning av energi. Planförslaget
utesluter inte att nytillkommande bebyggelse utrustas med förnyelsebara energikällor
som exempelvis solenergi. Följande ledord uppfylls därmed genom planarbetet:
funktionsblandning, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande
landsbygd.
Marken för planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagd och omfattas inte heller
av områdesbestämmelser. Däremot omfattar planområdet till viss del sammanhållen
bebyggelse då det befintliga vattenverket ligger inom denna typ av område.
Inga riksintressen berörs genom planläggningen. Delar av planområdet omfattas av
strandskydd, vilket avses upphävas då aktuell fastighet redan är ianspråktagen på
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Vattenverket utgör
dessutom en verksamhet som är av ett angeläget allmänt intresse och som i det här
fallet för sin funktion är i behov av att ligga vid vattnet, då tillståndet att ta färskvatten
från Långasjön är kopplat till fastigheten Froarp 5:21.
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första
hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”.
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Ett genomförande av
aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i
plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs
därför inte. Länsstyrelsen har inga invändningar mot kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle
genomföras. Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap
11 § (2010:900). Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december
2017. Totalt inom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse del 1.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt
inkom 21 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse del 2.
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Sida 4(4)
Dnr: 2016/665

Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom
planområdet. Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över
medelmarknivå. Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp
mer än 15 meter över medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset
för totalförsvar om särskilt område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en
totalhöjd på 20 meter över medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos
och skorstenar. Bestämmelsen om nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår
för att bebyggelsen med nock inte ska ta över landskapsbilden.
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande.
Jens Löfqvist
Planarkitekt
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Detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (Nytt
vattenverk), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län
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Inledning

En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning
med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.

I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och
andra berörda.

Planprocessen

Planarbetet genomförs med ett utökat planförfarande då planförslaget får anses vara av
allmänt intresse. Programskedet bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet.

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och
medverkan. Under planarbetets gång kommer handlingarna att ställas ut för samråd och
granskning med möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på
Stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset, Stenbackabibliotek i Asarum och på kommunens
hemsida.

Tidplan

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprätta samrådshandlingar
Samråd med länsstyrelsen om behov av MKB
Beslut om samråd (BN)
Samråd
Upprätta granskningshandlingar
Beslut om granskning (BN)
Granskning
Upprätta antagandehandlingar
Godkänna och överlämna för antagande (BN)
Beslut om antagande (KF)

jul – okt 2017
sep 2017
nov 2017
nov – dec 2017
jan – feb 2018
okt 2018
okt-nov 2018
dec-jan 2018
jan 2018
mars 2018

MKB, miljökonsekvensbeskrivning, BN, byggnadsnämnd, KF, kommunfullmäktige

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade
protokollet från byggnadsnämndens/kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på
kommunens anslagstavla. Detta gäller om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen
beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare.

Handlingar

Detaljplanen omfattar följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-01-08
Planbeskrivning, daterad 2019-01-07
Samrådsredogörelse, daterad 2018-02-27
Samrådsredogörelse del 2, daterad 2018-08-09
Granskningsutlåtande, daterad 2019-01-07
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• Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2017, fastighetsredovisningen avser förhållandena
2017-11-06 kontrollerade 2018-09-25
• Fastighetsförteckning, daterad 2017-11-06, kontrollerad 2018-09-25
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
daterad 2017-09-15
• Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknik Geoteknisk undersökning, daterad
2015-10-23

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund

Långasjöns vattenverk togs i drift 1969. Uttaget av dricksvatten från Långasjön har historiskt
sett ökat över tid fram till modern tid då kommunen har haft en mer stabil befolkningsmängd,
dock har industrins vattenbehov varit svårare att förutse. En av de större abonnenterna på
dricksvattennätet som också är beroende av dricksvattenkvalitén är Blekingesjukhuset i
Karlshamn.
År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns kommuns befintliga beredning av
dricksvatten vid Långasjön. Resultatet visade att vattenverket vid Långasjön har omfattande
brister och är i mycket stort behov av renovering. Med utredningen som underlag beslutade
kommunstyrelsen i Karlshamns kommun att bygga ett nytt vattenverk som ska ersätta det
befintliga verket.

Parallellt med ovanstående pågår arbete med att få tillstånd att ta reservvatten från Mörrumsån.
Med anledning av detta har en lokaliseringsutredning genomförts. I denna utredning jämförs
alternativa placeringar för ett nytt vattenverk. En placering i Froarp nära det befintliga
vattenverket visade sig dock fortsatt vara det mest fördelaktiga alternativet.

Syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera
byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk ingår i
planområdet.
Planförslaget innebär att mark som tidigare inte varit detaljplanelagd nu planläggs med
ändamålet teknisk anläggning. Förslaget innebär också att skyddsområden sparas mellan det
kommande vattenverket och den närliggande bostadsbebyggelsen.

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och
vattenområden (MB kap. 3)
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet (MB kap. 4)
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.
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Plandata
Läge

Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums
centrum vid Långasjöns sydöstra strand.
Elsebrånevägen går i nord-sydlig riktning genom
planområdet.

Markägoförhållanden och areal

Planområdet är ca 7 ha stort och utgörs till största
delen av fastigheten Froarp 4:7, vilken är privatägd.
Kommunen avser köpa in den mark som planläggs
som kvartersmark. Det befintliga vattenverket ligger
på fastigheten Froarp 5:21, vilken också ingår i
planområdet och ägs av kommunen.

Tidigare ställningstaganden och beslut
Översiktliga planer

I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030,
antagen den 4 maj 2015, ingår planområdet i
delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I visionen
till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk
finns i området. Det anges också att de
verksamheter som finns har placerats och utformats
för att ge så liten påverkan som möjligt på
landskapsbilden.
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en
hållbar utveckling där en social, ekologisk och
ekonomisk dimension beaktas. Därför har åtta
ledord definierats som viktiga i strävan mot en
hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning,
funktionsblandning, hållbara kommunikationer,
servicenära, naturnära, god infrastruktur,
miljövänlig energi, levande landsbygd.

Översiktskarta med planområdets
placering markerat med svart ring och pil.

Ortofoto över planområdet, markerat

Planförslaget kan bidra till en mer levande
med gul linje, och dess omnejd
landsbygd genom att erbjuda möjligheter till
arbetsplatser på landsbygden. Vattenverket kommer att placeras i en naturnära omgivning,
vilket ger de som arbetar på verket tillgång till skogens rekreationskvaliteter i sin arbetsvardag.
Planförslaget syftar till en uppgradering av dricksvattenförsörjningen för Karlshamns kommun
och bidrar i hög grad till en god infrastruktur på detta område. Placeringen nära befintlig
bebyggelse och befintligt vattenverk gör också att man har möjlighet att hushålla med befintliga
resurser i form av intag av färskvatten, vägar och vattenledningar etc. Genom nybyggnation av
vattenverket kan man genom höjda energikrav i samband med bygglov bidra till att
anläggningen kräver en mindre mängd energi per kvadratmeter än det gamla vattenverket och
på så vis bidra till en mer hållbar användning av energi. Planförslaget utesluter inte att
nytillkommande bebyggelse utrustas med förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi.
Sammantaget innebär planförslaget större hushållning med energi. Följande ledord uppfylls
därmed genom planarbetet: funktionsblandning, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi
och levande landsbygd.
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt och omfattas inte heller av
områdesbestämmelser. Däremot omfattar planområdet till viss del sammanhållen bebyggelse då
det befintliga vattenverket ligger inom denna typ av område.

Program för planområdet

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap. 10 §.
Programskedet har, i aktuellt planärende, inte bedömts behövas för att underlätta planarbetet.

Miljöbedömning

Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör
om genomförandet av en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska alltså
för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt
fatta ett beslut i frågan.

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Ställningstagandet fattas av
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av
handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB.

Övriga kommunala beslut och utredningar

Byggnadsnämnden har 2017-06-21, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av del
av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. samt att uppdra till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta
detaljplan.

År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns framtida vattenförsörjning – Långasjöns
Vattenverk av Norconsult AB på uppdrag av Karlshamns kommun. Denna visade att
vattenverket vid Långasjön har omfattande brister och är i stort behov av renovering och
upprustning. Kommunstyrelsen beslutade att bygga ett nytt vattenverk för Karlshamns
allmänna vattenförsörjning och gav kommundirektören i uppdrag att beställa en detaljplan för
detta ändamål. Projektering av ett nytt vattenverk på fastigheten Froarp 4:7 påbörjades under
2015. Under arbetets gång identifierades Mörrumsån som enda realiserbara reservvattentäkten,
vilket ledde till att ytterligare möjliga placeringar av vattenverket behövde utredas och en
lokaliseringsutredning gjordes. Under tiden stoppades beställningen av detaljplanen.
Lokaliseringsutredningen var klar i början av år 2017 och i februari samma år beslutade
tekniska nämnden att begära hos byggnadsnämnden att återuppta detaljplanearbetet.
Detaljplanen var ute på granskning mellan 16 april och 14 maj 2018. Efter granskningen
framkom uppgifter om att eventuella silos kan bli högre än 15 meter. Planen som var ute på
granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå. Eftersom en silo saknar nock
skulle en sådan kunna sticka upp ovanför byggnadskroppen och följaktligen vara högre än 15
meter. Med hänsyn till landskapsbild och totalförsvarets riksintresse för särskilt område med
hinderfrihet gjordes bedömningen att höjden skulle begränsas till 20 meter ovanför
medelmarknivå. Planen ställs ut på förnyad granskning för att sakägare ska ha möjlighet att
yttra sig över begränsningen.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen

Planområdet berör inte några utpekade riksintressen.
6
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Strandskydd

Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Syftet med
strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga
för allmänheten.

Den del av planområdet som ligger inom strandskyddat område utgörs av fastigheten Froarp
5:21, på vilken det befintliga vattenverket ligger. Fastigheten är ianspråktagen på sådant sätt att
fri passage inte är möjlig längs med stranden.
Att upphäva strandskyddet genom en
bestämmelse i en detaljplan förutsätter
att det finns särskilda skäl enligt 7 kap.
18 c § miljöbalken. Vid prövning av
frågan får man som särskilda skäl bara
beakta om det område som
upphävandet avser:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets
syften,
genom en väg, järnväg,
Gällande strandskyddsområden från Långasjön och
bebyggelse, verksamhet eller
Mieån markeras med röda ytor. Planområdet skuggat.
annan exploatering är väl avskilt
från området närmast
strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
kan inte tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse

Föreslagen förändring och konsekvenser
Strandskyddet på landdelen upphävas genom planbestämmelse (a1). Den del av planområdet
som ligger inom strandskyddat område, fastigheten Froarp 5:21, är redan ianspråktagen på
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte genom det befintliga vattenverket.
Vattenverket utgör dessutom en verksamhet som är av ett angeläget allmänt intresse och som i
det här fallet för sin funktion är i behov av att ligga vid vattnet, då tillståndet att ta färskvatten
från Långasjön är kopplat till fastigheten Froarp 5:21.

Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som ska nås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen
av målen.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra
till en hållbar utveckling. Genom planförslaget ges möjlighet att utveckla och effektivisera
befintlig verksamhet och på ett hållbart sätt tillhandahålla färskvatten till Karlshamns kommun.
Befintligt vattenintag från Långasjön kan därmed fortsätta användas precis som befintlig
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infrastruktur som vägar och ledningar. Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål:
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö.

Miljökvalitetsnormer

Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och
vattenkvalitet.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget bedöms inte innebära någon inverkan beträffande miljökvalitetsnormerna för luft,
buller eller vatten då mängden transporter och annan verksamhet som genererar buller och
partiklar i luft kvarstår vid samma nivå som i dagsläget och vattenverket flyttas utanför det
primära vattenskyddsområdet.

Gällande vattendom

Kommunen har genom en resolution haft tillstånd till bortledning av ytvatten från Långasjön för
vattenförsörjning sedan 1898. År 1978 fick kommunen tillstånd till ett ökat uttag och att fortsatt
succesivt öka uttaget till 28 800 m3/dygn till år 2000, genom Vattendomstolens dom (AD
70/1966, 1973-04-18). I domen anges även följande:
• Att bortledning inte får ske om vattennivån i Långasjön understiger +46,80 meter
(RH00).
• Rättighet att utleda spolvatten från filter och tömningsvatten från
sedimenteringsbassängerna till Långasjön.
• Att rätten att bortleda vatten från Långasjön för framtiden ska vara förenad med
fastigheten Froarp 5:21 såsom vattentäktsfastighet.

I deldom från 1968 lämnade vattendomstolen tillstånd att utföra och för all framtid bibehålla en
inloppsledning i Långasjön till vattenverket på fastigheten Froarp 5:21, samt att dra fram och för
all framtid bibehålla huvudvattenledning mellan vattenverket och Karlshamns stad.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att fastigheten Froarp 5:21 planläggs för teknisk anläggning i syfte att ha
kvar den befintliga inloppsledningen via denna fastighet. Således kommer ingen förändring att
ske som inverkar på gällande vattendom.

Störningar, miljö- och riskfaktorer
Hälsa och säkerhet

Befintligt vattenverk togs i drift 1969 och klarar idag inte av att producera tillräckligt med
dricksvatten för att täcka maxförbrukningen utan att nyttja vattnet i reservoarerna. Dessutom är
risken för driftstopp stor på grund av anläggningens ålder och att fungerande reserver saknas,
vilket innebär stor risk för kommunens dricksvattenförsörjning. Vattenverket uppfyller inte
heller dagens krav gällande kvalitet och arbetsmiljö och är därför i stort behov av renovering
och upprustning. Sammantaget utgör det befintliga vattenverkets anläggningsdelar ett
riskmoment för människors hälsa beträffande kontaminering av dricksvattnet genom sabotage
och olyckor. Vid en händelse av kontaminerat dricksvatten kan inte bara privatpersoner och
arbetsplatser drabbas utan även Blekingesjukhuset.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär förberedelser för en nybyggnation av ett vattenverk med utrymme för en
modern produktion av dricksvatten i en ändamålsenlig anläggning. Förslaget innebär också att

8
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mark avsätts för en möjlig framtida utbyggnad om behovet skulle uppstå. På detta sätt ger
förslaget möjlighet till en förbättrad säkerhet för så väl produktion som personal dels i
nybyggnadsskedet men tar även hänsyn till framtida behov. Planförslagets konsekvens för
människors hälsa och säkerhet innebär en säkrare tillgång och kvalitet för dricksvattnet.

Buller

Vattenverkets befintliga anläggning genererar idag en mycket liten mängd verksamhetsbuller
från pumpar och kraftaggregat. De mer högljudda delarna av anläggningen finns inuti
byggnaderna och har därigenom en liten omgivningspåverkan. Buller som momentant kan
förekomma är i samband med enstaka lastbilar som levererar kalk och kemikalier till
anläggningen. Det finns inga anmälningar om störningar från befintligt vattenverk.

Föreslagen förändring och konsekvenser
En nybyggnation kan innebära att maskiner byggs in och att byggnaden bullersäkras redan vid
uppförandet enligt gällande nybyggnadsregler. Anläggningen får dessutom ett större avstånd till
befintlig bostadsbebyggelse än tidigare genom reglering av byggnadsfria zoner på plankartan,
vilket ger ytterligare skydd mot eventuellt verksamhetsbuller. Personalens arbetsmiljö
beträffande buller kan förbättras vid en nybyggnation med hänsyn till gällande
nybyggnadsregler.

Förorenad mark

Det finns inga uppgifter om potentiellt förorenad mark
inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Radon

Enligt den översiktliga flygkarterade
radonundersökningen som genomfördes 2005 (SGU)
sträcker sig strålningsintervallet i jordlagren från 2 – 4
ppm eU. Riskområden är områden med uranhalter
över 8 ppm eU. Då radonfrågan regleras i Boverkets
byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i
bygglovsskedet.

Risker på grund av förändrat klimat

Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men
även till ett generellt blötare klimat, vilket påverkar
hela samhället. Konsekvenserna av
klimatförändringar förväntas skapa ökade risker för
extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad
nederbörd i intensivare perioder och höjd havsnivå
medför ökad risk för översvämningar, vilket kan
resultera i ras, skred och erosion. Vattentillgång och
vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade
nederbördsmönster och ökad spridning av
föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger
också risk för mer långvariga värmeböljor med högre
temperaturer, vilket ger upphov till större behov av
svalka och därmed högre förbrukning av energi.
Samtidigt kan luftföroreningar komma att öka och bli
mer långlivade då spridningen förändas.

Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014 beräknas
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50

Område som kan översvämmas vid regn
med 100- årsflöde, svartmarkerade.
Planområdet skuggat.

Lågpunktskartering, blå yta visar
område som kan bli översvämmat 0,1 –
0,5 meter och lila yta kan bli
översvämmat 0,5 – 1,0 meter.
Planområdet skuggat.
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procent fram till år 2100. Marken inom planområdet ligger på nivåer mellan cirka +48 – +62
meter över havet och utgör därmed inte ett låglänt område. Dock riskerar delar av fastigheten
Froarp 5:21, där befintligt vattenverk ligger, översvämmas av Långasjön vid ett regn med 100årsflöde, se kartbild. Delar av området för det nya vattenverket utgörs av lågpunkter, enligt
kartbild, vilka riskeras fyllas med vatten. Detta bör beaktas vid placeringen av anläggningen och
vid markprojekteringen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Risken för översvämningar till följd av ökade nederbördsmängder bedöms som mycket små, då
utpekade lågpunkter kan jämnas ut vid byggnationen av vattenverket.

Ras och skred

Strandkanten mot Långasjön är utpekad för
potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för
skred på grund av finkornig jordart i strandnära
läge. Inom aktsamhetsområdet ligger en byggnad
innehållande råvattenpumpar, vilken avses vara
kvar och betjäna den nya anläggningen. Det ligger
även två dammar. Det är i dagsläget ovisst om
dammarna ska finnas kvar i framtiden.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid planförslagets genomförande flyttas
vattenverket längre från Långasjön och risken för
skred utgör därmed inte någon fara för den nya
anläggningen. För aktsamhetsområdet gäller
bestämmelse om att marken inte får förses med
byggnad (prickmark). Detta gäller dock inte den
befintliga byggnaden, då råvattenpumparna behövs
för den framtida anläggningen.

Skrafferingen visar område med risk för
skred i finkornig jordart, aktsamhetsområde på grund av strandnära läge.
Planområdet är skuggat.

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper
att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en
transport. Elsebrånevägen är inte utpekad farligt godsled. Framställningen av dricksvatten
kräver kemikalier bland annat koldioxid och ekoflock, en vattenlösning innehållande
polyaluminimklorid och släckt kalk, kalciumhydroxid.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget medför ingen förändring i antalet transporter till vattenverket eller i dess innehåll
jämfört med dagens situation. Det nya vattenverket kommer att ligga med längre avstånd till
bostadsbebyggelse jämfört med befintligt verk, vilket är positivt vid kemikaliehanteringen på
anläggningen.

10
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Mark- och vattenområden
Mark och vegetation

Den östra delen av planområdet utgörs
huvudsakligen av skogsmark i form av granskog,
med inslag av tall, ek och björk. Fastigheten
Froarp 4:7 är utpekat som brukningsvärd
jordbruksmark och omfattas av länsstyrelsens
bevarandeplan för odlingslandskapet. Skogen
utgör en del i det uppbrutna och varierade
odlingslandskap som kännetecknar denna del av
länet.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att ca 3,1 ha skogsmark
Fotografi från planområdet där det nya
planläggs som kvartersmark för teknisk
vattenverket är tänkt att placeras.
anläggning (E). Därmed tas i jungfrulig mark i
anspråk för exploatering. Detta får ställas mot det allmänna och angelägna intresset att kunna
försörja kommunen med dricksvatten. I den framtagna lokaliseringsutredningen har fyra
alternativa placeringar ställts mot varandra och det nu aktuella läget utpekats som det mest
lämpliga alternativet utifrån lägsta möjliga anläggningskostnad och minsta möjliga
ledningsdragning, närhet till befintlig infrastruktur, låga driftskostnader, inga kända
markföroreningar och möjlighet till framtida expansion.

Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär att deras livsmiljöer skadas, kan kräva dispens
från artskyddsförordningen. Om arter påträffas som omfattas av artskyddsförordningen kan det
komma att kräva tillstånd av länsstyrelsen, se (2007:845). Exempel på sådana åtgärder är
avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen eller ekoxe.

Om naturmiljö påverkas väsentligt krävs samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken. Samråd med
länsstyrelsen behövs om skyddsvärda träd påverkas, det vill säga gamla och grova träd (över 80
cm i stamdiameter) samt träd med håligheter. Det är av stor vikt att ta generell hänsyn till
trädens rötter under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med
tunga maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte heller fyllas
upp.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk markundersökning har i ett tidigt skede upprättats av WSP i ett läge öster om
planområdet, daterad 2015-10-23. Av rapporten framgår att marken består av morän och det
finns inget som tyder på svåra grundläggningsförhållanden. Inom planområdet finns ett område
med risk för ras och skred, denna aspekt har även behandlats under rubriken Ras och skred på
sidan 10.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I ovan nämnda rapport framgår att dimensionering av grundläggningen för framtida byggnader
ska ske i samråd mellan geotekniker och projektörer.
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Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom själva
planområdet men i det sydöstra hörnet av Froarp
4:7 finns ett par objekt som är registrerade i
fornminnesregistret. Dessa utgörs av en
stensättning och ett stenblock på underliggande
stödjande stenar, så kallade underliggare. Då
fornlämningar påträffats i närområdet kan det
inte uteslutas att det finns fyndigheter även inom
planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen
enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Strax utanför planområdet finns två
registrerade fornlämningar. Planområdet
skuggat.

Vattenområde

Fastigheten Froarp 5:21 omfattar ett mindre vattenområde, vilket ingår i planområdet. Det är
inom vattenområdet tillhörande denna fastighet som råvattenintaget till det befintliga
vattenverket ligger.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vattenområdet planläggs med användningen ”Öppet vatten och vatten med mindre anläggningar
där karaktären av öppet vatten avses bibehållas” (W).

Vattenskyddsområde

Det befintliga verket ligger inom den primära
skyddszonen för Långasjöns
vattenskyddsområde. Området för det nya
verket ligger delvis inom den sekundära och
tertiära skyddszonen. Inom den primära och
sekundära skyddszonen gäller särskilda
föreskrifter beslutade av länsstyrelserna i
Blekinge och Kronobergs län 28 januari 2008.
Syftet med föreskrifterna är att ge
vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd
så att råvattentillgången säkras i ett långt
perspektiv. Föroreningar av yt- och
grundvatten inom detta område riskerar nå
Blå linje markerar primär zon och den röda
vattentäkten och påverka vattenkvaliteten.
linjen tertiär zon för vattenskyddsområdet
Bland annat reglerar föreskrifterna hantering
utmed Mieån. Planområdet skuggat.
av petroleumprodukter, kemiska produkter,
dagvatten med mera. För den tertiära skyddszonen gäller generella föreskrifter meddelade av
Naturvårdsverket.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget avsätter mark för befintligt vattenverk, nytt vattenverk och ledningarna
däremellan som kvartersmark för teknisk anläggning. Planens genomförande innebär att
verksamheten på den befintliga anläggningen inom den primära skyddszonen avsevärt
reduceras. Eventuellt kommer befintliga dammar för spolvatten att vara kvar. Föreskrifterna för
vattenskyddsområdet ska följas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas, särskilt under anläggningsskedet, för att petroleumprodukter eller dylikt inte ska kunna läcka eller infiltrera till
grundvattnet.
12
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Bebyggelseområden
Verksamheter

Planområdet ligger delvis inom ett område med samlad bebyggelse bestående av i huvudsak
friliggande villor (enbostadshus). Dessa ligger till största delen samlade på den västra sidan av
Elsebrånevägen.

Det befintliga vattenverkets huvudbyggnad uppfördes 1969 i två sammansatta
byggnadsvolymer med två respektive tre våningar. Byggnaden är ca 2100 kvm stor och försedd
med en fasad i rött tegel och en för tiden typisk vertikal fasadindelning efter de bärande delarna
i byggnaden med mellanliggande hela fönsterband. Huvudbyggnaden är placerad utmed
Elsebrånevägen och längre in på fastigheten finns en mer lågmäld och långsträckt del av
anläggningen uppförd i en våning och med samma indelning och fasadmaterial som
huvudbyggnaden. Övrig bebyggelse hörande till verksamheten uppgår till totalt ca 375 kvm,
uppdelat på flera byggnadsvolymer.
Nordväst om vattenverket, ute vid strandkanten till Långasjön, ligger en mindre
komplementbyggnad och brygga. Dessa ligger på kommunens fastighet men nyttjas troligen av
ägarna till fastigheten Froarp 5:4 norr om vattenverket.

Det gamla vattenverket på fastigheten Froarp 5:21.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att det nya vattenverket placeras öster om Elsebrånevägen och på så sätt
får ett längre avstånd till befintliga bostäder. Den nya placeringen ger möjlighet till expansion,
höjd säkerhet och robusthet på det nya vattenverket. Markområdet öster om Elsebrånevägen
planläggs som kvartersmark för vattenverk (E1). Byggrätten begränsas inte i volym men
nockhöjden begränsas till högst 15 m. Mot Elsebrånevägen samt mot bostadsfastigheterna i norr
och söder lämnas ett bebyggelsefritt område som ska fungera som skyddszon mot verksamheten
(prickmark). Denna skyddszon är tolv meter bred mot vägen och tjugo meter bred mot
bostäderna och ska hållas trädbevuxen (n1) för att det visuella intrycket av vattenverket ska bli
så liten som möjligt. Eftersom en silo saknar nock skulle en sådan kunna sticka upp ovanför
byggnadskroppen och följaktligen vara högre än 15 meter. Med hänsyn till landskapsbild och
totalförsvarets riksintresse för särskilt område med hinderfrihet gjordes bedömningen att
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höjden skulle begränsas till 20 meter ovanför medelmarknivå. Planen ställs ut på förnyad
granskning för att sakägare ska ha möjlighet att yttra sig över begränsningen.
Den del som ligger väster om Elsebrånevägen planläggs för teknisk anläggning (E) i syfte att
möjliggöra för ledningar att dras genom detta område. Området ska även fungera som
skyddszon mot bostadsbebyggelsen i väster, vilket regleras med samma bestämmelser som för
skyddszonen i öster, det vill säga bebyggelsefritt område och att marken ska vara trädbevuxen
(prickmark och n1). Nya vatten- och elledningar måste korsa denna mark och ledningsgator
med lägre vegetation kan därmed uppstå. Det är i dagsläget inte bestämt exakt var dessa
ledningar ska dras men hänsyn bör tas till de boende i området så att dessa ledningsgator inte
hamnar mitt för bostadshusen med siktlinje mot Elsebrånevägen.
En mindre del av det södra området väster om Elsebrånevägen planläggs för användningen
transformatorstation (E2), då här finns en befintlig transformatorstation. Avgränsningen av
området har satts så att minimiavståndet på 5 meter till brännbar byggnadsdel eller brännbart
upplag upprätthålls. Marken inom detta område ska i övrigt hållas tillgängligt för allmänna
underjordiska ledningar (u). Området närmast Elsebrånevägen ska dessutom hållas fritt från
bebyggelse, vilket regleras genom prickmark, som säkerhetszon till vägen.

Fastigheten Froarp 5:21, där det befintliga vattenverket ligger, planläggs som kvartersmark för
teknisk anläggning och kontor (EK). Det är i dagsläget inte klart vad som kommer att hända med
de befintliga byggnaderna och dammarna. Byggrätten begränsas till högst 3000 kvm
byggnadsarea och nockhöjd 15 m. Detta ger en något utökad byggrätt jämfört med idag. För att
hålla området närmast bostadsbebyggelsen fri från bebyggelse har en byggnadsfri zon på 5
meter lagts ut i norr och söder. Mot Elsebrånevägen är denna zon 12 meter, enligt Trafikverkets
föreskrifter. Även området närmast Långasjön och de obebyggda delarna av aktsamhetsområdet
för skred i finkorniga jordar ska hållas fritt från framtida bebyggelse. Befintlig byggnad för
råvattenpumpen söder om dammarna tillåts dock finnas kvar och är inte belagd med prickmark.

Service

Inom planområdet finns det inte några servicefunktioner. Närmaste service som affär, bank och
barnomsorg finns i Asarum.

Folkhälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån ett planeringsperspektiv handlar målen
främst om; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter och ökad fysisk aktivitet. Den byggda miljöns
struktur och utformning påverkar och styr människors vardagsliv och levnadsvanor.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Aktuell detaljplan innebär en säkrad försörjning av dricksvatten av god kvalitet för Karlshamns
kommuns medborgare. Vattenverket försörjer även Blekingesjukhuset, varför hög kvalitet är av
stor vikt.

Lek, rekreation och naturmiljö

Idag består stora delar av planområdet av skogsmark som är allemansrättsligt tillgänglig för lek,
rekreation och friluftsliv.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att del av skogen runt Froarp tas i anspråk för en teknisk anläggning.
Naturmark som tas i anspråk och för bebyggelse eller hårdgjorda ytor kan aldrig återställas till
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den tidigare naturmarken. Ianspråktagandet måste ställas mot det allmänna behovet av
dricksvatten.

Tillgänglighet

Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den.
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän platsmark och
kvartersmark.

Trygghet och folkhälsa

Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som
kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra
och att öka risken att upptäckas.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Genom den nya placeringen av vattenverket kommer anläggningen att placeras längre från
bostadsbebyggelsen jämfört med dagens situation. Det finns även möjlighet att spara
vegetationsridå längs med Elsebrånevägen och bostadsfastigheterna i norr. Detta är positivt för
de boende, men gör samtidigt att det kommer att vara lättare att osedd ta sig fram till
anläggningen. En nybyggnation ger dock större möjlighet till ett förbättrat skalskydd för att
förhindra brottslighet.

Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska beaktas
i bygglovskedet.

Gator, vägar och trafik

Vägnät, angöring och parkering

Den allmänna vägen 622, Elsebrånevägen, leder i nord-sydlig riktning genom planområdet.
Trafikverket är väghållare. År 2016 gjordes en trafikräkning som visade att 760 fordon (+/- 33
%) trafikerar vägen per årsmedeldygn. Inom planområdets västra del ligger en enskild väg som
även den heter Elsebrånevägen. Det är till denna enskilda väg som befintliga bostäder norr om
vattenverket har sina utfarter.
Gång- och cykelväg finns längs med Elsebrånevägens västra sida fram till planområdets södra
del. Norrut leds gång- och cykeltrafiken in på den enskilda vägen i väster.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Infart till den nya anläggningen föreslås från Elsebrånevägen. Infarten preciseras genom att
reglera utfartsförbud för övriga sträckor mot Elsebrånevägen. Krav på fri sikt vid anslutningarna
till allmän väg ska följa riktlinjerna i ”Vägar och gators utformning”. Kontakt ska tas med
Trafikverket vid detaljutformningen av anslutningen inför genomförandet. Parkering kommer
att ske på den egna fastigheten vid anläggningen. För ledningsarbeten som påverkar allmän väg
måste ledningsägaren ansöka om tillstånd hos Trafikverket enligt väglagen 44§.

Kollektivtrafik

Bussförbindelse finns idag till Froarpsvägen i Asarum men då hållplatserna ligger en till två
kilometer från vattenverket ses möjligheterna till pendling med kollektivtrafik som mindre goda.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär inte någon förändring för underlaget av resenärer jämfört med dagens
situation och därmed ingen väsentlig ändring av möjligheterna att resa kollektivt till och från
Froarp.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Långasjöns vattenverk försörjer idag större delen av Karlshamns kommun med dricksvatten.
Anläggningen är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Anläggningens olika delar är idag
mycket slitna och uppfyller inte gällande krav på säkerhet så som exempelvis invallningar,
reservkraft, skalskydd av byggnaderna, arbetsmiljö med flera säkerhetsbarriärer.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Placeringen av det nya verket innebär att nya ledningar för vatten och spillvatten behöver dras
fram för att försörja vattenverkets behov och att vattenledningar för råvatten och dricksvatten
måste förlängas. Förorenat spolvatten från filterreningen leds till kommunens reningsverk.

Planens genomförande kommer att innebära flera konsekvenser:
• Anläggningen får en kapacitetsökning som innebär att man får säkerhetsmarginaler vid
maskinbortfall, underhåll och ökade dricksvattenuttag.
• Anläggningen får mer ändamålsenliga personalutrymmen.
• Anläggningen får ett förbättrat skalskydd och säkerhetsbarriärer för så väl själva
dricksvattenframställningen som skydd mot åverkan på anläggningens olika delar.

Dagvatten

Det finns inget kommunalt dagvattennät i området.

Ytvatten och dagvatten från skogsområdet inom vattenskyddsområdet öster om
Elsebrånevägen, totalt ca 75 ha, avleds idag söderut till anlagda sedimentations- och
uppsamlingsdammar. Vattnet används till bevattning inom jordbruksmarken söder om
planområdet. Dammarna bräddar till Mieån sydost om planområdet.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Dagvattnet inom planområdet ska tas omhand inom egen fastighet. Vid den nya
vattenverksanläggningen finns det gott om utrymme till att samla upp och ta hand om
dagvattnet. För att undvika onödigt stora dagvattenanläggningar får dagvatten ledas till utlopp
från fastigheten. Det finns då även möjlighet att åtgärda eventuella föroreningar. Hänsyn ska tas
så att eventuella föroreningar inte når Långasjön via yt- eller grundvatten. Vid beräkning av hur
stora ytorna för dagvattenanläggningen ska vara ska hänsyn tas till klimatförändringar med risk
för ökande nederbörd. Dagvattenhanteringen ska enligt miljöbalken anmälas till
tillsynsmyndigheten (i nuläget Miljöförbundet Blekinge Väst).

Dagvatten från fastigheten ska fördröjas så att utsläppet inte överstiger nuvarande utsläpp.
Dagvattnet ska ledas till dagvattenstråk på östra/södra delen av fastigheten dit avrinningen sker
idag. Dagvattenreningen bör utformas med öppna lösningar som Svackdiken, ”raingardens”
eller dammar. Dagvattenrening ska utformas så att miljökvalitetsnormerna för Långasjö och
Mieån uppfylls

Avfall

Långasjöns vattenverk genererar idag i huvudsak två typer av avfall i form av slam och rester av
kalk. Slammet släpps idag på Karlshamns kommuns spillvattennät och kalkresterna återvinns
genom kommunens ordinära avfallshantering.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär ingen väsentlig förändring av avfallsmängden eller hur denna tas omhand
jämfört med rådande förutsättningar. I en ny anläggning ges möjlighet till en effektivare
produktion med annan reningsteknik.
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Värme, el, tele och bredband

Det befintliga vattenverket värms av en elpanna och är anslutet till el- och telenätet via
ledningar i Elsebrånevägen. Fiberanslutning finns framdragen till det befintliga verket för
anslutning av datorutrustning. En elkabel korsar det föreslagna området för nytt vattenverk i
öst-västlig riktning och går till befintlig mast i öster. Strax norr om den enskilda vägens södra
anslutning till Elsebrånevägen ligger en transformatorstation.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Värmepumpar i den nya anläggningen skulle kunna ta värme från det utgående dricksvattnet
och därmed spara energi. Nya byggnader placeras med fördel så att södervända takytor kan
utnyttjas för solenergi.

Nya anslutande ledningar och kablar planeras i läggas i den enskilda vägen i väster. Den
korsande elkabeln måste flyttas i samband med exploatering. Kostnaden för detta ska
exploatören ansvara för. Anslutningsmöjligheten till fibernätet kvarstår likt befintliga
förhållanden.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Kommunalt huvudmannaskap

För allmän plats, väg, (Elsebrånevägen) gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansvaret som
huvudman väger in först i det fall då Trafikverket skulle lämna sitt väghållaransvar.
Motiveringen till kommunalt huvudmannaskap på denna del är att vägen är en allmän väg som
trafikeras av genomfartstrafik som inte har målpunkt längs med vägen. Aktuellt område ligger
på fastigheten Froarp 4:7 och kommunen har för avsikt att lösa in de med teknisk anläggning
planlagda delarna av fastigheten Froarp 4:7. Då det vore orimligt att låta vägmarken ligga kvar
på stamfastigheten har kommunen även för avsikt att lösa in vägmarken. Om kommunen ska äga
vägmarken på detta avsnitt vore enskilt huvudmannaskap olämpligt.

Enskilt huvudmannaskap

För allmän plats, gata, (den enskilda vägen i väster) gäller enskilt huvudmannaskap.
Motiveringen till enskilt huvudmannaskap är att denna gata idag är enskild och fungerar som en
bostadsgata, vilken endast trafikeras av trafikanter med målpunkt längs med gata. Gatan ligger
huvudsakligen på samfälld mark (Froarp S:5). Kommunen har i övrigt ingen allmän platsmark i
området.

Upphävande av strandskydd

Strandskydd inom delar av planområdet avses upphävas, se rubriken ”Strandskydd” på sidan 8.

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen.

Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar.

Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna
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fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna
elledningar och fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar.

Fastighetsrättsliga åtgärder

4:20

5:51
5:12

Långasjönäs 1:20
5:13

5:15

5:31

14:1

5:14

4:7

4:7
5:21

5:4
S:5

5:17

5:48

5:49
5:26

4:33

S:5
4:13

4:28

Kartan visar fastigheter i anslutning till planområdet, som är mörkmarkerat.

Påverkan på fastigheter inom planområdet

Froarp 4:7- privat fastighetsägare
Ca 4 ha av fastigheten Froarp 4:7 berörs av planläggningen och planläggs som kvartersmark,
teknisk anläggning. Marken är sedan tidigare inte planlagd. Förhandlingar pågår mellan
kommunen och markägaren, då avsikten är att aktuell del av fastigheten genom
fastighetsreglering ska överföras till kommunens fastighet Froarp 5:21.
Froarp 5:21 – ägs av kommunen
Fastigheten är bebyggd med befintligt vattenverk, vilket avses läggas ned och planläggs som
kvartersmark för teknisk anläggning. Fastigheten är inte planlagd sedan tidigare. Planens
genomförande bedöms inte medföra några fastighetsrättsliga förändringar.

Froarp S:5
Fastigheten utgörs av en samfällighet som utgörs av Elsebrånevägen, i söder den allmänna vägen
och i väster den enskilda vägen. Ledningarna med råvatten och dricksvatten avses läggas ner i
den enskilda vägen och berör således samfälligheten. Ledningsrätt kommer att skapas för
framtida VA- och elledningar inom fastigheten mellan intagspunkten och det nya vattenverket.
Froarp 4:13 – privat fastighetsägare
Huvuddelen av fastigheten är belägen på den sydöstra sidan av Elsebrånevägen, mitt emot
befintligt vattenverk, och är bebyggd med ett enbostadshus. I norr sträcker sig dock fastigheten
ut över Elsebrånevägen och in på den västra sidan av vägen. Denna del, ca 500 kvm, ligger inom
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planområdet och planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning och allmän plats, väg. Den
del som ligger inom planområdet avses köpas in av kommunen och överföras till kommunens
fastighet Froarp 5:21.
Froarp 4:28 – privat fastighetsägare
Fastigheten är huvudsakligen belägen söder om planområdet och utgörs av jord- och
skogsbruksmark. Ca 1870 kvm berörs av planläggningen och planläggs som kvartersmark,
teknisk anläggning. Den del som ligger inom planområdet avses köpas in av kommunen och
överföras till kommunens fastighet Froarp 5:21.

Påverkan på fastigheter utanför planområdet

Froarp 4:20 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen norr om planområdet. Planens genomförande medför ett kortare avstånd
till vattenverket. Plankartan reglerar skyddszon mot norr med bestämmelse om att vegetation
ska finnas. Anläggningen är inte av sådan karaktär att störningar uppkommer då eventuellt
buller från fläktar mm kan reduceras genom att dessa byggs in.
Froarp 4:33 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen på den sydöstra sidan av Elsebrånevägen, snett mitt emot befintligt
vattenverk. Transporter till vattenverket kommer i framtiden att passera fastigheten, vilket de
inte gjort tidigare. I övrigt bedöms fastigheten inte påverkas av planens genomförande.

Froarp 5:4 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen direkt norr om det befintliga vattenverket. Fastigheten bedöms påverkas
positivt då den befintliga verksamheten flyttas. Plankartan reglerar en byggnadsfri zon mot
fastighetens södra gräns.
Froarp 5:12 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Froarp 5:13 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Froarp 5:14 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Froarp 5:15 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Froarp 5:17 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas
positivt då den befintliga verksamheten flyttas.
Froarp 5:26 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas
positivt då den befintliga verksamheten flyttas.
Froarp 5:31 – privat fastighetsägare
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Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och bedöms inte påverkas av
planens genomförande.

Froarp 5:48 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen söder om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde.
Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Froarp 5:49 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas
positivt då den befintliga verksamheten flyttas.
Froarp 5:51 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen,
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Froarp 14:1 – privat fastighetsägare
Fastigheten är belägen väster om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde.
Inga förändringar föreslås inom planområdets vattenområde och fastigheten bedöms därför inte
påverkas av planens genomförande.
Långasjönäs 1:20 – ägs av kommunen
Fastigheten är belägen väster om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde.
Inga förändringar föreslås inom planområdets vattenområde och fastigheten bedöms därför inte
påverkas av planens genomförande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av kommunen.

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av
exploatören. Flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc)
initierad av exploatören bekostas av densamme. Eventuella kostnader föranledda av speciella
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller höga radonhalter kommer att
belasta exploatören.
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas eller att befintliga fastigheters
area förändras kan komma att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa
kostnader ansvarar fastighetsägaren.

En fastighetsägare kan kräva inlösen när mark i en detaljplan planläggs för allmänna eller
gemensamma ändamål samt när marken i en detaljplan planläggs som allmän kvartersmark.
Ersättning ska bestämmas enligt expropriationslagen. Det innebär att ersättning ska betalas för
fastighetens marknadsvärde och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren
drabbas av till följd av inlösen. Samma ersättningsregler gäller även vid fastighetsreglering
enligt fastighetsbildningslagen. Inlösenskyldigheten är ovillkorlig och gäller så länge som
detaljplanen gäller. Det saknar alltså betydelse om planen har genomförandetid eller inte.

Resurshushållning

Planförslaget bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt då fördelarna vid en nybyggnation
överträffar de fördelar som en upprustning skulle innebära. Vidare innebär en nybyggnation
färre nackdelar än vad en upprustning skulle innebära enligt den utredning, daterad 2014-01-
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29, som utförts för vattenverket. I korthet innebär avvägningen att en investering i ny
tillfartsväg, nya byggnader och processanläggningar övervägs av en säker tillgång på
dricksvatten, möjligheten att bygga en modern, logisk och effektiv anläggning.

Befintliga resurser i form av vägnät nyttjas delvis med undantag av den nytillkommande infarten
till kvarteret för nya vattenverket. Likaså nyttjas i största mån befintliga vattenledningar
undantaget den nya sträckning av ledningar som krävs utmed infartsvägen. Placeringen nära det
befintliga vattenverket gör dessutom att man kan nyttja många av det befintliga verkets
ledningar, dess råvattenintag m.m.
Karlshamns kommun kommer att påverkas i positiv riktning av planens genomförande på så
sätt att dricksvattenförsörjningen tryggas som nämnts tidigare i detta dokument. Vidare
möjliggörs nybyggnationer som tidigare nekats till följd av att vattenförsörjningsfrågan inte
kunde lösas. Dessa byggnationer kan generera arbetstillfällen och skatteintäkter i både
uppförandeskedet och i driftskedet av byggnadernas liv.

Medverkande tjänstemän

Planbeskrivningen har upprättats av Peter Robertsson, Anna Terning och Jens Löfqvist,
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn den 7 januari, 2019
Jens Löfqvist
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (Nytt
vattenverk), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 20 november – 15 december
2017. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i
Karlshamn, samt på biblioteket i Asarum. Delar av samrådsmaterialet fanns även på
Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 16 november
2017 och infördes i ortstidningarna lördagen den 18 november 2017. Kopia på kungörelse
samt samrådshandlingar sändes torsdagen den 16 november 2017 till Länsstyrelsen i
Blekinge län, till kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 6 november
2017 samt övriga berörda enligt upprättad sändlista.
Informationsmöte för fastighetsägarna i området hölls i början av planarbetet, den 20 juni
2017 kl. 18:00 i gamla fritidsgården i Asarum. Syftet med mötet var att i ett tidigt skede
informera de boende om planeringsarbetet för ett nytt vattenverk och att få in synpunkter
och funderingar gällande projektet.

Samråd om behovet av MKB
EU‐direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning
och innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av
en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar
ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de
länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet,
ges tillfälle att yttra sig. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning skedde i september‐oktober 2017.

Inkomna yttranden under samrådstiden
I samband med samrådet inkom totalt 21 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
2017‐12‐13
2. Blekinge museum
2017‐11‐20
3. Omsorgsnämnden
2017‐11‐20
4. Räddningstjänsten
2017‐11‐20
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Granskningshandling • Utökat förfarande

Västblekinge miljö AB
Busnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Försvarsmakten
Miljöförbundet Blekinge väst
Svenska kraftnät
Tekniska nämnden
Trafikverket
Fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
E.ON Energidistribution AB
Polismyndigheten
Naturskyddsföreningen i Karlshamn

2017‐11‐22
2017‐12‐04
2017‐12‐07
2017‐12‐08
2017‐12‐11
2017‐12‐12
2017‐12‐13
2017‐12‐14
2017‐12‐15
2017‐12‐18
2017‐12‐18
2017‐12‐18
2017‐12‐18

Enskilda
18. Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29
19. Mats Abrahamsson, Froarp 4:7
20. Östen Fransson och
Siv Fogelström Fransson, Froarp 4:33
21. Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13

2017‐11‐28
2017‐12‐06
2017‐12‐11
2017‐12‐13

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Behovsbedömning
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 §
plan‐ och bygglagen (PBL) inte krävs. Kommunens ställningstagande grundar sig på att
planen grundas på befintliga tillstånd och innefattar inte tillståndsprövning för
vattenuttag eller vattenledning. Detaljplanen kan således hantera de frågor där ev.
påverkan kan tänkas förekomma såsom dagvattenhantering, skyddszoner mot
bostadsbebyggelsen m.m. Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens
ställningstagande.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen redovisar nedan sina synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Trafik
Trafikverket är väghållare för väg 622 som går genom planområdet. Trafikverket anser att
plankartan måste justeras då planområdet sträcker sig över delar av väg 622.
(Vägområdet utgörs av dike, körbana och slänt). Kommunen bör även se över öppningen i
utfartsförbudet då Trafikverket anser den är för stor och antalet anslutningar ska
redovisas på plankartan. Trafikverket anser att det är viktigt att det inte blir en
fyrvägskorsning för att minimera konfliktpunkter.
Kommentarer: Vägområdet och anslutningar till detta ses över i det fortsatta
planarbetet.
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För ledningsarbeten som påverkar allmän väg måste ledningsägaren ansöka om tillstånd
hos Trafikverket enligt väglagen 44 §, se: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok‐
om/tillstand/ansok‐om‐ledningsarenden/
Trafikverket upplyser att kontakt ska tas med trafikverket vid detaljutformningen av
anslutningen inför genomförandet. Kontakt sker via formulär på hemsidan,
(www.trafikverket.se), se även Trafikverkets yttrande.
Kommentarer: Information om att kontakt ska tas med Trafikverket inför
ledningsarbeten och detaljutformning av anslutningen införs i planbeskrivningen.
Plankartan redovisar inte högsta nockhöjd där det nya vattenverket planeras.
Etableringen ligger inom den MSA‐påverkande zonen för Ronneby flygplats och
Kristianstad flygplats. Om detaljplanen skulle medge byggnation som är högre än 20 meter
ska flygplatserna, som är sakägare, beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska
Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig
över detaljplanen. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt
Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys
ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning
sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats
(www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Kommentarer: Befintligt vattenverk är knappt 12 m högt. Det nya verket kommer inte
att behöva vara så högt att den MSA‐påverkade zonen berörs. Bestämmelse om
nockhöjd införs i plankartan.
Strandskydd
Det befintliga vattenverket ligger i anslutning till Långasjön och omfattas av
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 15 § MB. Kommunen har för avsikt att upphäva
strandskyddet med hänvisning till 7 kap 18 c § 5 MB. Länsstyrelsen har ingen erinran
angående upphävandet.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området men om fynd påträffas vid markarbeten ska
arbetet omedelba11 avbrytas och länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2
kap 10 § kulturmiljölagen.
Naturvärden
Planområdet är totalt ca 8,2 ha stort och innebär att drygt 4 ha skogsmark kommer att
planläggas för teknisk anläggning. Marken där det nya vattenverket planeras utgörs av
allemansrättslig tillgänglig mark och utgör rekreationsområde för de närboende.
Länsstyrelsen instämmer dock med kommunen ianspråktagandet får ställas mot det
allmänna behovet av att få hög kvalitet på dricksvatten.
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen att om naturmiljö påverkas väsentligt
krävs samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Om det finns skyddsvärda träd inom området, det vill
säga gamla och grova träd (över 80 cm i stamdiameter) samt träd med håligheter, behövs
samråd med länsstyrelsen om träden påverkas. Det är även av vikt att ta generell hänsyn
till trädens rötter under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör
köra med tunga maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör
inte heller fyllas upp.
Om arter påträffas som omfattas av artskyddsförordningen kan det komma att kräva
tillstånd av länsstyrelsen, se (2007:845). Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär
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att deras livsmiljöer skadas, kan kräva dispens från artskyddsförordningen. Exempel på
sådana åtgärder är avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen
eller ekoxe.
Kommentarer: Informationen om arter som omfattas av artskyddsförordningen införs i
planbeskrivningen liksom krav på samråd enligt 12 kap 6 § MB med länsstyrelsen om
skyddsvärda träd påträffas.
Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt de nya bullerreglerna i plan‐ och bygglagen som trädde i kraft 2 januari 2015 är det
ett krav att beräknade bullernivåer ska redovisas i planbeskrivningen. Kommunen anger
att de mer högljudda delarna av anläggningen finns inuti byggnaderna och har en liten
omgivningspåverkan. Det finns inga anmälningar heller om störningar från det befintliga
vattenverket. Länsstyrelsen förutsätter dock att riksdagens riktlinjer för trafikbuller inte
kommer att överskridas.
Kommentarer: Trafiken till och från området kommer inte att öka i och med att ett
nytt vattenverk byggs då verksamheten flyttar till den nya platsen. Exploateringen
kommer därmed inte att förändra dagens trafikbullernivåer.
Trafik
Både det befintliga och det nya vattenverket gränsar till statlig väg. Det är därför viktigt att
kommunen beaktar byggnadsfritt avstånd från vägen och eventuella nya anslutningar till
vattenverken behöver prövas genom tillstånd. Om ledningar eller kablar ska dras i den
statliga vägens närområde behöver avtal tecknas med Trafikverket.
Förorenad mark
Inom planområdet finns inga potentiellt förorenade områden identifierade. Vid upptäckt
av förorenade massor ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta,
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Geoteknik/Aktsamhetsområde
En geoteknisk utredning har genomförts utmed strandkanten då området mot Långasjön
är utpekad för potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för ras och skred pga av
finkornig jordart. Länsstyrelsens synpunkter från tidigare kvarstår om att markens
lämplighet för bebyggelse och eventuella behov av skyddsåtgärder behöver klarläggas
innan detaljplanen beslutas. För att säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse kan
skyddsbestämmelser införas på plankartan. På sid 10 anges att vattenverket vid planens
genomförande flyttas längre från Långsasjön för att inte anläggningen ska utsättas för fara
med anledning av risk för skred.
Plankartan medger dock bebyggelse inom område med risk för sked. Eftersom området
även är översvämningsbenäget ökar risken för skred, se även under klimatanpassning.
Klimatanpassning
Länsstyrelsen lämnade synpunkter i behovsbedömningen om att samtliga planprojekt bör
ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar i form av ökad och
mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande
havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är därför viktigt att planområdets
lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan på
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området. Inom planområdet behöver man särskilt beakta lågpunktsområden med risk för
vattenansamling vid kraftiga skyfall, svämplan samt risker för ras och skred i finkorniga
jordar. I de planområden som riskerar att översvämmas föreslås att marken jämnas ut vid
markprojektering. Översvämningar vid ökad nederbörd bedöms som små inom
planområdet och det befintliga vattenverket avses flyttas längre från Långasjön då det
finns risk för skred utmed strandkanten.
Vid sjöar och vattendrag väntas översvämningsriskerna öka i framtida klimat, något som
behöver beaktas i samhällsplaneringen. För planområdet finns användbart GIS‐underlag
över svämplan i anslutning till vattenförekomster. Kartmaterialet med svämplan beskriver
översvämningsytor vid högflöde och bedöms motsvara högflöde med ca 100 års
återkomsttid. Långasjön har ett svämplan som sträcker sig in i planområdet vilket bör
beaktas. GIS‐underlag över svämplan finns att hämta via Länsstyrelsens
länssammanställning om planeringsunderlag avseende klimatfrågor. GIS‐skiktet heter
"VM HyMo svämplan". Länsstyrelsen vill dock upplysa kommunen om att så som planen är
utformad så innebär det att byggnader kan läggas inom översvämningsområdet, dvs.
under 1,5 meter. Ett alternativ är att kommunen sätter ett villkor att byggnader inte för
uppföras under 1,5 meter (VM HyMo svämplan). Om kommunen väljer att höja marken för
att minska översvämningsrisken så kan det däremot bli negativ påverkan på
omkringliggande bebyggelse ur landskapssynpunkt. Alternativet är att kommunen förser
det område som inte är lämpligt att bebygga med prickmark.
Kommentarer: Området för Långasjöns svämplan ligger inom riskområdet för ras och
skred. Detta område är idag bebyggt med en byggnad på drygt 330 kvm och två
uppsamlingsdammar. Området runt byggnaden är hårdgjort och dammarna är
förstärkta med vall och betongmur. Byggnaden innehåller råvattenpumpar och i den
västra delen finns en underjordisk gjuten kanal till Långasjön. Pumpen är av central vikt
för vattenverket och kan inte placeras någon annanstans då vattendomen är kopplad
till fastigheten Froarp 5:21. I byggnaden finns plats för ytterligare två pumpar om det
skulle behövas i framtiden. Det är i dagsläget osäkert om dammarna ska vara kvar när
vattenverket flyttas, men möjligheten att ligga där de ligger måste finnas kvar. Det
bebyggelsefria området närmast Långasjön utökas men själva dammarna och
byggnaden tillåts dock ligga kvar och byggnaden ges viss möjlighet till tillbyggnad.
Vattenskyddsområde/Dagvatten
Vattenskyddsområde med föreskrifter beaktas, och Länsstyrelsen är nöjd med att dag‐ och
spillvatten ej kommer släppas till Långasjöns vattenskyddsområde.
Länsstyrelsen erinrar dock om att Långasjön står i förbindelse med grundvattnet, och att
en förorening av grundvattnet löper hög risk att nå vattentäkten. Det är därför viktigt att
försiktighetsåtgärder vidtas, särskilt under anläggningsskedet, för att petroleumprodukter
eller dylikt ej skall kunna läcka till eller infiltrera till grundvattnet.
Kommentarer: Information enligt ovan införs under rubriken ”Vattenskyddsområde” i
planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna detaljplanen inte bedöms medföra att
gällande miljökvalitetsnormer för omgivnings buller (SFS 2004:675), utomhusluft (SFS
2001:527) eller vattenförekomster (SFS 2004:660) överskrids. Länsstyrelsen instämmer i
denna bedömning, förutsatt att en ökad markanvändning eller brister vid anläggningen
inte leder till ökad infiltration av ämnen som försämrar råvattenkvaliteten, exempelvis
petroleumprodukter eller stora mängder vägsalt.
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Miljömål/sociala frågor och fastighetskonsekvenser
Länsstyrelsen anser att kommunen på ett bra sätt redogör för vilka miljömål som förslaget
beaktar och hur de sociala frågorna tas om hand samt hur omkringliggande fastigheter
kan komma att beröras av planförslaget.
Redovisning av detaljplanens konsekvenser
Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens
planbeskrivning. Kommunen har tydliggjort detta i handlingarna.
Samråd med Trafikverket
Samråd har skett med Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande.
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan‐
och bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor,
miljökvalitetsnormer, strandskydd, vad som anges ovan under, hälsa och säkerhet eller
risken för olyckor, bör dock beaktas.

2. Blekinge museum
Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och har ingenting att erinra. Dock
vill museet, med anledning av det topografiska läget, förespråka en arkeologisk utredning
med syfte att i ett tidigt skede identifiera eventuella, idag okända kultur‐ och
fornlämningar inom planområdet.
Kommentarer: Vid kontakt med Blekinge museum efter samrådet har vidare
diskussioner om arkeologisk utredning förts. Grunden till att en utredning förespråkas är
att det finns kända stensättningar/gravar i närområdet, se sidan 11 i planbeskrivningen,
och att det därför inte kan uteslutas att det finns fornlämningar även inom planområdet.
Blekinge museum ställer inga krav på att en utredning ska göras och då fornlämningar är
lättare att undersöka i samband med exploatering, särskilt inom skogsområden, avvaktar
kommunen med en undersökning. I enlighet med planbeskrivningen ska eventuella
fyndigheter omgående anmälas till länsstyrelsen.

3. Omsorgsnämnden
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.

4. Räddningstjänsten
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.

5. Västblekinge miljö AB
Under förutsättning av att tillgänglighet till avfallsutrymmen för hushållsavfall som
uppkommer på anläggningen beaktas har VMAB inga invändningar.
Kommentarer: Hänsyn till tillgängligheten för renhållningsfordon kommer att beaktas i
projekteringen och bygglovshandläggningen.
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6. Busnämnden
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

8. Försvarsmakten
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

9. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet har inget att erinra under förutsättning att det skrivs in att
dagvattenhanteringen ska anmälas enligt MB till tillsynsmyndigheten (i nuläget
Miljöförbundet Blekinge Väst).
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med uppgift enligt ovan.
Bedömningar och information
Det är bra att det redan nu finns konkreta planer för hur dagvattenhanteringen ska
utformas. Mycket av de arbeten som planen möjliggör för kräver troligen samråd med
länsstyrelsen, enligt 12:6 MB. Det framgår nog även av länsstyrelsens yttrande.
Kommentarer: Se kommentar till Länsstyrelsen, punkt 1.

10. Svenska kraftnät
Inget att erinra.
Vi vill dock påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid
större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal‐, region‐ som
stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el.
Detta bör beaktas i den fortsatta planeringen.
Kommentarer: Ett genomförande av planförslaget innebär inte produktion av el utan
rening av dricksvatten detta klargörs genom att användningen E – Tekniska
anläggningar preciseras till att gälla endast vattenverk på området där det ny verket ska
ligga. I projektet har det kontrollerats att det är tillräcklig matning för verksamheten på
befintligt ledningsnät.

11. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutade att ta nedanstående synpunkter som nämndens egna.
Gatuenheten och trafikenheten har inga synpunkter.
Synpunkter från VA‐enheten:
Skydd
Samtliga nya va‐ledningar kommer att vara mycket viktiga för Karlshamns kommuns
vattenförsörjning vilket innebär att dessa måste säkras med ledningsrätt och med
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tillräckligt skydd för all framtid. Det finns inte några u‐områden definierade i plankartan
vilket bör finnas med och med tillräcklig yta.
Vattenverk och övriga byggnationer ska skyddas med fysiska och tekniska skydd såsom
staket, larm mm. Detta måste beaktas i planarbetet med särskilda bestämmelser,
rättigheter eller större behov av ytor för åtgärder för att tillgodose skyddet för berörda
byggnader samt ledningsstråk.
Kommentarer: Ledningarnas kommer att ligga på kommunens mark och allmän
platsmark. Det kommer dessutom att skapas ledningsrätt för hela sträckan. Det är i
dagsläget inte klart exakt var ledningarna ska gå.
Ytan för det nya vattenverket är väl tilltagen och rymmer fysiska skyddsåtgärder.
Planen reglerar inte vilka skydd som ska uppföras utan ger frihet att uppföra skydd
utifrån de krav som finns.
Befintligt vattenverk
Då det befintliga vattenverket idag tar i anspråk en viss yta bör denna ges möjlighet, även i
framtiden, att kunna utnyttjas för eventuella nödvändiga va‐anläggningar.
Kommentarer: Enligt plankartan så ingår befintligt vattenverk i planområdet och
planläggs för ändamålen tekniska anläggningar och kontor.
Befintliga ledningar, befintliga pumpstationer
De befintliga vatten‐ och spillvattenledningar som är placerade i berört område måste
beaktas. Kapaciteten vid den befintliga pumpstationen vid befintligt vattenverk är
begränsad och bör tas med i ombyggnadsprocessen.
Kommentarer: Detta inverkar inte utformningen av detaljplanen men ska tas i beaktan
vid projekteringen av det nya vattenverket.
Dagvatten, klimatpåverkan
Omhändertagandet av dagvatten ska ske så att inte Långasjöns primära, sekundära och
tertiära skyddsområden påverkas negativt eller att egendom kommer att skadas av större
nederbördsmängder. En dagvattenutredning bör ske som klargör vilka volymer eller
mängder som kommer att uppstå i samband med att andelen hårdgjorda ytor kommer att
öka då det nya vattenverket byggs. I denna utredning måste även hänsyn tas till
klimatförändringarna med ökande nederbörd och de lågpunkter som finns i berört
område där det finns risk för framtida problem. Även vid råvattenintag och befintliga
dammar nära Långasjön finns risk för påverkan vid höga vattennivåer samt finkorniga
jordarter vilket måste beaktas.
Kommentarer: Planområdets storlek gör det möjligt för hantering av dagvatten inom
området. Mer exakta ytor som krävs kommer att klargöras under projekteringen.
Hänsyn ska dock tas så att eventuella föroreningar inte når Långasjön via yt‐ eller
grundvatten.
Föreslagna energibesparingar
Det är positivt om det finns förutsättningar att minska energibehovet på nya byggnader
men det får inte innebära att det finns risk för att förorena dricksvattnet eller påverka
vattenledningsnätet negativt då det är ett livsmedel som leds från vattenverket direkt ut
till abonnenterna via ledningsnätet.
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Kommentarer: Val av energikälla och byggnadernas utformning utifrån energibehov
får naturligtvis inte riskera kvaliteten på dricksvattnet. Detta är inget som styrs av
detaljplanen.
Föroreningar och spillvatten
Tillförs förorenat vatten till spillvattenledningarna så transporteras dessa föroreningar till
avloppsreningsverket och sprids därifrån vidare till miljön, eftersom
avloppsreningsverket enbart är byggt för att avlägsna kväve och fosfor. Idag är slammet
Revaq‐certifierat och tillskottet av föroreningar skulle kunna äventyra kvaliteten på
slammet eller påverka driften av verket så att gällande tillstånd överskrids.
Kommentarer: Spillvatten och överskottsslam från det befintliga vattenverket leds idag
till det kommunala avloppsreningsverket. Då verksamheten i sig inte kommer att ändras
i och med den nya anläggningen förutsätts att innehållet i spillvattnet inte kommer att
ändras.
Geoteknisk undersökning
Bilaga ”Geoteknisk undersökning” utförd av WSP, daterad 2015‐10‐23, bör utökas när
planområdet förändras.
Kommentarer: En geoteknisk undersökning är utförd för området sydost om
planområdet. Denna visar att det inte finns några direkta grundläggningsproblem i
området. En mer detaljerad utredning kommer att tas fram i samband med
projekteringen.

12. Trafikverket
Trafikverket är väghållare för väg 622 (Elsebrånevägen) som går genom planområdet.
Planområdet sträcker sig över delar av väg 622. Planområdet måste justeras så att ingen
del av vägområdet ingår. Vägområdet utgörs av körbana, dike och slänt.
Kommentarer: Vid kontakt med Trafikverket efter samrådet anser de att vägen kan ingå
i planområdet om hela vägområdet planläggs som allmän plats väg. Plankartan
uppdateras med vägområde enligt ovan.
Ledningar
För ledningsarbeten som påverkar allmän väg måste ledningsägaren ansöka om tillstånd
hos Trafikverket enligt väglagen 44 §.
Kommentarer: Ovanstående information införs i planbeskrivningen.
Anslutningar
Sträckan utan utfartsförbud längs väg 622 är lång. Trafikverket efterfrågar en mer
preciserad redovisning av anslutning till planområdet. Trafikverket ser att det lämpligen
är högst två anslutningar. Det är viktigt att en anslutning placeras så att det inte blir en
fyrvägskorsning. I en anslutning ska det vara så få konfliktpunkter som möjligt och
Trafikverket anser därför inte att fyrvägskorsningar är lämpliga. En ny anslutning ska vara
minst 50 meter från befintlig korsning.
Träd och andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i
anslutningarna till allmän väg. Vid anslutning till väg ska det, från en punkt 5 meter in från
vägkant säkerhetsställas en fri sikt på 170 meter i båda riktningar. Inom denna triangel får
det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter.
Krav på fri sikt enligt VGU ska framgå i plankartan.
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Detaljplanen ska medge förbättring av befintliga anslutningar. Befintliga anslutningar
behöver rätas ut och justeras enligt gällande siktkrav, se ovan. Området kring
anslutningarna ska redovisas i plankartan som gata och inte som kvartersmark.
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska,
innan detaljplanen förs till antagande, ett finansierings‐ och genomförandeavtal tecknas
mellan kommunen och Trafikverket.
Kommentarer: Område avsatt för framtida anslutningar till väg 622 ses över och kortas
in. Området närmast befintliga anslutningar ändras till användningen gata för att
möjliggöra förbättringar. Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan
angående siktförhållandena vid anslutningar till allmän väg. Det bedöms inte som att
planens genomförande kräver åtgärder i statliga vägnätet.
MSA‐påverkande zon för flygplatser
Plankartan redovisar inte högsta nockhöjd där det nya vattenverket planeras.
Etableringen ligger inom den MSA‐påverkande zonen för Ronneby flygplats och
Kristianstad flygplats. Om detaljplanen skulle medge byggnation som är högre än 20
meter ska flygplatserna, som är sakägare, beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska
Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig
över detaljplanen. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt
Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys
ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning
sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats
(www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Kommentarer: Se kommentarer till länsstyrelsens yttrande, punkt 1.
Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas
(Bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Kommentarer: Se kommentarer till länsstyrelsens yttrande, punkt 1.
Övrigt
Kvartersmarken bör följa en lämplig fastighetsavgränsning. Den norra delen av plankartan
bör ses över.
I planområdet som ligger mellan den statliga och enskilda vägen saknas prickmarkering
längst ned vid den södra anslutningen.
Kommentarer: Avgränsningen av planområdet följer befintliga fastighetsgränser så
långt det är möjligt. Avgränsningen ses över till granskningsskedet. Anledningen till att
det inte är utlagt prickad mark vid den södra anslutningen är att det där finns en befintlig
transformatorstation. Området för denna ses över och avgränsas.

13. Fritidsnämnden
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.
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14. Nämnden för arbete och välfärd
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

15. E.ON Energidistribution AB
Inom området har E.ON hög‐ och lågspänningskablar i mark, kabelskåp samt en
transformatorstation, se bifogad karta. (Det befintliga vattenverket har även en egen
transformatorstation.)
För att säkerställa kablarnas exakta lägen beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår
kundsupport 0771‐22 24 24.
För att befintliga markkablar ska vara förenliga med detaljplanen yrkar E.ON på att det i
plankartan sätts ut ett 4 meter brett u‐område med markkabeln i mitten, i den mån
kablarna är lokaliserade i kvartersmark. Den restriktion i markanvändningen som
egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår
följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar”.
Kommentarer: Huvuddelen av de befintliga markkablarna ligger enligt uppgifter från
E.ON i befintliga gator, vilka planläggs som allmän plats. En markkabel korsar dock
exploateringsområdet öster om Elsebrånevägen. För att denna kabel inte ska hindra
exploateringen kan denna behöva flyttas. u‐område sätts därför inte ut för denna kabel.
Exploatören ska stå för alla kostnader, vilket även framgår av planbeskrivningen.
För området närmast befintlig transformatorstation införs bestämmelse om u‐område.
Formuleringen av denna bestämmelse kommer dock att följa Boverkets allmänna råd:
”Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar”.
Innan grävning påbörjas se vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda‐
ledningar‐och‐djur/grava‐nara‐ledning.html
Nya kablar förläggs förslagsvis i lokalgata eller i allmänplats mark i samband med att man
iordningställer gatorna i samråd med
För att efterleva Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat
innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS 421 01 01
samt den tillhörande handledningen Högspänningsguiden framgår att minsta tillåtna
avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är
5 meter. SS 421 01 01 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis
inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska
säkerställas.
E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett specifikt E‐område kring vår
transformatorstation där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett
minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt
underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna
avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller
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brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjlighet att kunna ta sig till
transformatorstationen med tungt fordon.
E.ON yrkar på att E‐området för våra transformatorstationer ska specificeras E1 –
Transformatorstation samt att följande formulering tas med i plankartans
planbestämmelser ”minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.”
För att planen ska kunna genomföras krävs ombyggnad av delar av E.ONs anläggningar.
E.ON fastslår att det är av yttersta vikt att ett nära samarbete etableras tidigt mellan
kommunen och E.ON i den fortlöpande detaljplansprocessen för att kunna komma fram till
en möjlig lösning. För samråd kontakta Bo Carlsson, E.ON Energidistribution AB, tfn 070
630 27 73.
Exploatören får stå för de kostnader som uppstår i samband med planens genomförande
så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar, vilket bör framgå av
genomförandebeskrivningen.
Kommentarer: Området för och direkt intill transformatorstationen enligt ovan angivna
mått ges egen precisering (transformatorstation) av användningen tekniska
anläggningar. Denna bestämmelse tillsammans med bestämmelse om markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar tryggar användningen och avståndet till
transformatorstationen samtidigt som det ger möjlighet att utöka befintlig
transformatorstation om det skulle behövas i framtiden.

16. Polismyndigheten
Från polismyndigheten genom lokalpolisområde Karlshamn, vill vi påtala vikten av
beaktandet av situationell brottsprevention, inte minst då detta gäller en samhällsviktig
anläggning.
Kommentarer: Noteras.

17. Naturskyddsföreningen i Karlshamn
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.

Yttranden från enskilda
18. Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29






Tycker att det kommer alldeles för nära våra hus och sänker därmed värdet på husen.
Det finns ju en stor åker mitt emot vattenverket, tycker att det vore bättre plats.
Kan även placera det utmed vägen, men in i skogen ”bredvid sista huset innan
skogen”.
Mycket olägenhet att ha vattenverket så nära nuvarande bebyggelse.
Mycket buller, lukt och anser att placeringen är olämplig.
Kommentarer: Så som plankartan är utformad är avståndet minst 45 meter mellan den
södra fastighetsgränsen till Froarp 5:29 och byggbart område inom
exploateringsområdet. Marken som ligger däremellan får inte lov att bebyggas genom
bestämmelse på plankartan (prickad mark). Detta avstånd kommer att utökas i och med
att vägområdet utökas.
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Alternativa lokaliseringar har studerats, se kommentar till Mats Abrahamsson, punkt 19.
Då kommunen inte äger marken i området har diskussioner förts med fastighetsägaren,
vilket till viss del har styrt placeringen.
Vattenverk utgör i sig inte störande verksamheter. Befintligt verk ligger i direkt
anslutning till bostadsbebyggelse och vid kontakt med grannarna anger de sig inte
uppleva några besvär av nuvarande anläggning. Den nya placeringen får ett större
avstånd till befintlig bostadsbebyggelse genom reglering av byggnadsfria zoner på
plankartan. Mer högljudda delar såsom pumpar och aggregat finns inuti byggnaderna
och med ny teknik och en ny anläggning kommer vattenverket kunna bullersäkras redan
vid uppförandet.

19. Mats Abrahamsson, Froarp 4:7
Som ägare till fastigheten Karlshamn Froarp 4:7 får jag med anledning av rubricerat
ärende framföra följande:
Jag motsätter mig med det bestämdaste att min fastighet över huvud taget berörs med
anledning av föreslaget nytt vattenverk.
Skogen som ingår i förslag till nytt vattenverk är en viktig del av min fastighet. Fråntas
möjligheten att avverka skog kommer det reservkapital som alltid finns i skogen att helt
tas ifrån fastigheten. Vid en intrångsersättning uppkommer skatteplikt och de belopp som
då blir över, kommer inte att motsvara nuvarande kapital. Dessutom är det mycket svårt
att idag på öppna marknaden, med nuvarande höga skogspriser, köpa in skogsmark.
Vidare har jag tidigare avstyckat tomter från angränsande mark, vilket utgjort ett viktigt
tillskott till min verksamhet för att finansiera investeringar.
Jag inser behovet av ett nytt vattenverk men jag kan inte förstå varför det nya
vattenverket inte kan anläggas på samma plats som det nuvarande. Kommunen måste
därför utreda detta alternativ noggrant och belysa konsekvenserna i förhållande till att
expropriera min mark.
Kommentarer: Inför planarbetet gjordes en lokaliseringsutredning där alternativa
placeringar studerades och vägdes mot varandra. Denna utredning var klar i januari
2017. Den nu aktuella placeringen pekades ut som det mest lämpliga alternativet utifrån
lägsta möjliga anläggningskostnad och minsta möjliga ledningsdragning, närhet till
befintlig infrastruktur, låga driftskostnader, inga kända markföroreningar och möjlighet
till framtida expansion. Inför planarbetet har också diskussioner förts med markägaren
vid flera tillfällen och hänsyn har tagits till dennes önskemål om planområdets
utbredning och exakta placering för att få en så bra arrondering av resterande område
som möjligt.
Tidigare avstyckade tomter ligger utanför Långasjöns vattenskyddsområde, medan nu
aktuellt planområde ligger inom det sekundära och tertiära vattenskyddsområdet.
Området ses därför inte som lämpligt för bostadsbebyggelse.
Alternativet att renovera befintligt vattenverk har studerats och beräknats. Den förstudie
som genomfördes år 2014 visade att befintligt vattenverk har omfattande brister och
förslag gavs på att uppföra ett nytt vattenverk vid sidan av det befintliga. På så sätt kan
det befintliga verket vara i drift under tiden som den nya anläggningen uppförs. Att bygga
ett nytt vattenverk på samma plats som det nuvarande verket skulle innebära att
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vattenförsörjningen skulle äventyras under byggnationen då dricksvatten är ett livsmedel
med höga kvalitetskrav. Detta skulle kunna få stora konsekvenser i samhället.

20. Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33
Vi har följande synpunkter: När vi var på information på fritidsgården i Asarum, så talade
ni inget om att det finns fyra område som kan vara aktuella. Vi bor i område 2 men här är
ju en hel del hus som blir berörda. Vårt förslag är alternativ 3 och 4. Område 3 passar allra
bäst, där finns ingen bebyggelse som det stör. Är även närmare till Mörrumsån än
alternativ 2. Område 4 (Vikingträ) passar väl också, marken där måste väl ändå en gång i
tiden saneras. Marken på område 3 och 4 är inte den redan kommunens?
Kommentarer: Under 2014 beslutade kommunstyrelsen att bygga ett nytt vattenverk, då
nuvarande vattenverk hade visat sig ha omfattande brister och stort behov av
upprustning. I samband med det inledande arbetet klargjordes att reservvatten bör tas
från Mörrumsån. Detta beslut ledde till att en lokaliseringsutredning togs fram, se vidare
kommentarerna till Mats Abrahamsson, punkt 19.
I lokaliseringsutredningen har fyra olika placeringar pekats ut och dessa analyseras och
jämförs mot varandra. Alternativ 2, Froarp 4:7, utsågs som det bäst lämpade alternativet
utifrån låga anläggningskostnader, låga driftskostnader, bedöms inte ha några
markföroreningar och möjlighet till framtida expansion. Alternativ 4, bedöms som minst
fördelaktigt på grund av de osäkerheter som föroreningssituationen medför i tid och
kostnader. Alternativ 3 skulle innebära en större anläggningskostnad och eventuellt även
sanering av förorenad mark.
Fastigheten Tostarp 3:51, alternativ 4 i lokaliseringsutredningen, är föremål för
abandonering och ska säljas efter sanering. Kommunen äger Tostarp 3:9, alternativ 3.

21. Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13
Miljökonsekvensutredning bör väl göras för samtliga alternativ.
Vi förordar alternativ 3 eller 4.
Alt 3:
Ligger långt från bebyggelse och stör ingen.
Kommunen äger redan marken.
Här kan man få en samlad anläggning.
Här kan man ev även bygga den nya brandstationen eller annan kommunal verksamhet
och därmed utnyttja den nya vägen.
Är närmare Mörrumsån än alt 2.
Alt 4:
Kräver sanering men den måste väl ändå göras förr eller senare?
Kommunen äger redan marken.
Här kan man få en samlad anläggning.
Är närmare Mörrumsån än alt 2.
Om man ändå beslutar om alt 2:
Medför detta ökad trafik och ökad risk för störningar i området.
Ger en lägre standard åt området.
Gen en sämre framtida utbyggnadsmöjlighet i området.
Längre avstånd till Mörrumsån.
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Vi tycker det är viktigt att skogen blir kvar på den lilla remsan mellan Elsebrånevägen och
den enskilda vägen. Vi tycker det är viktigt att ledningsgenomgången genom den lilla
remsan görs så långt från befintlig bebyggelse som möjligt.
Kommentarer: Vad gäller de olika alternativa placeringarna i Lokaliseringsutredningen,
se kommentarer till Mats Abrahamsson, punkt 19 och Östen Fransson och Siv Fogelström‐
Fransson, punkt 20.
Ledningsgenomgången kommer att göras i den mest optimala placeringen utifrån
topografi och det nya verkets utformning och struktur. Den exakta placeringen är inte
bestämd i dagsläget. Ledningsgenomgången kommer att ske under mark, men vid
anläggningen kommer vegetationen att tas bort och marken grävas upp i en
ledningsgata. Planbestämmelse reglerar att området mellan Elsebrånevägen och den
enskilda vägen ska vara planterad. För att precisera vegetationen ändras bestämmelsen
till att lyda: ”Marken ska vara avsedd för träd”.

Samlad bedömning
I det fortsatta planarbetet gör Stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att, förutom vissa
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Plankarta:
 Vägområdet och anslutningar till detta ses över i det fortsatta planarbetet.
 Bestämmelse om nockhöjd för det nya vattenverket införs.
 Användningen E – Tekniska anläggningar preciseras till vattenverk.
 Området runt befintlig transformatorstation ses över och användningen preciseras till
transformatorstation.
 Bestämmelse om markens anordnande ändras från att vara avsedd för plantering till
avsedd för träd.
Planbeskrivning:
 Information om att kontakt ska tas med Trafikverket inför ledningsarbeten och
detaljutformning av anslutningen införs i planbeskrivningen.
 Informationen om arter som omfattas av artskyddsförordningen införs i
planbeskrivningen liksom krav på samråd med länsstyrelsen om skyddsvärda träd
påträffas.
 Information om att föroreningar i grundvattnet kan inverka på vattenkvaliteten i
Långasjön införs under rubriken ”Vattenskyddsområde”
 Kompletteras med uppgift om att dagvattenhanteringen ska anmälas till
tillsynsmyndighet.

Ej tillgodosedda synpunkter
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i
planen bedöms kvarstå:
 Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29, vill att vattenverket lokaliseras till annan
plats på grund av olägenhet i form av lukt, buller och värdeminskning på fastigheten
 Mats Abrahamsson, Froarp 4:7, motsätter sig att hans mark tas i anspråk för nytt
vattenverk.
 Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33, anser att vattenverket
ska lokaliseras till annan plats.
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 Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13, anser att vattenverket ska
lokaliseras till annan plats.

Fortsatt planarbete
När erforderliga ändringar utifrån inkomna synpunkter nu inarbetats i planen kan
byggnadsnämnden fatta besluta om att ställa ut planen för granskning. Avsikten är att
byggnadsnämnden ska ta ställning till samrådsredogörelsen i samband med beslut om
granskning i mars 2018.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av landskapsarkitekt Anna Terning på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i
samråd med berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 27 februari 2018

Anna Terning
Landskapsarkitekt
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Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Detaljplan för Froarp 4:7 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun,
Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE DEL 2
Granskningsförfarandet
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 16 april – 14 maj
2018. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i
Karlshamn samt på Stenbacka bibliotek i Asarum. Delar av granskningsmaterialet har
även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen:
www.karlshamn.se/planer.
Underrättelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla 16 april 2018. Kopia
på underrättelsen om granskningen, och granskningshandlingar sändes 13 april 2018
till Länsstyrelsen i Blekinge län, kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den
23 mars 2018 samt övriga berörda enligt upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad 27 februari 2018.

Inkomna yttranden under granskningstiden
I samband med granskningen inkom totalt 21 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miljöförbundet Blekinge Väst
Räddningstjänsten Västra Blekinge
VMAB
Lantmäteriet
Fritidsnämnden
Svenska Kraftnät
Tekniska nämnden
Trafikverket

2018‐04‐20
2018‐04‐23
2018‐04‐23
2018‐05‐02
2018‐05‐03
2018‐05‐04
2018‐05‐07
2018‐05‐11
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9. Hyresgästföreningen i Karlshamn
10. E.ON Energidistribution AB
11. Försvarsmakten
12. Kommunstyrelsen
13. Länsstyrelsen
14. Nämnden för arbete och välfärd
15. Omsorgsnämnden

2018‐05‐14
2018‐05‐15 (sent inkommen)
2018‐05‐15 (sent inkommen)
2018‐05‐15 (sent inkommen)
2018‐05‐17 (sent inkommen)
2018‐05‐24 (sent inkommen)
2018‐05‐29 (sent inkommen)

Enskilda
16. Mats Abrahamsson, Froarp 4:7
17. Tapio Manninen, Froarp 5:18
18. Mats Abrahamsson Froarp 4:7
19. Leif Nilsson och Els‐Marie Svensson, Froarp 5:14
20. Anette Lund, Froarp 5:31
21. Anders Lundgren, Froarp 5:31

2018‐04‐27
2018‐05‐02
2018‐05‐14
2018‐05‐16 (sent inkommen)
2018‐06‐11 (sent inkommen)
2018‐08‐09 (sent inkommen)

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
företag
1. Miljöförbundet Blekinge Väst
Karlshamns kommun har berett Miljöförbundet Blekinge Väst tillfälle att yttra sig
angående planerad detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl., Asarum. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett kommunalt vattenverk (och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar) för att
på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt
vattenverk ingår i planområdet. Miljöförbundet har lämnat synpunkter under arbetets
gång. Dessa har i huvudsak inarbetats i planhandlingar. I handläggningen av detta
ärende har även avdelningschef Per‐Ola Persson deltagit.
Kommentarer: Noteras.

2. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

3. VMAB
Under förutsättning av att tillgänglighet till avfallsutrymmen för hushållsavfall som
uppkommer på anläggningen beaktas har VMAB inga invändningar.
Kommentarer: Noteras.

4. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Genomgången har
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt
belysa följande frågeställningar.

2
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Organisatoriska frågor
Huvudregeln är att det är kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom
detaljplanelagt område. För GATA föreslås enskilt huvudmannaskap. Särskilt skäl enligt
4 kap 8§ 2 pkt PBL är angett men motivet att det är enskild gata är inte särskilt starkt.
Stämmer det överens övriga riktlinjer kring enskilt huvudmannaskap i kommunen? Är
det angivet i översiktsplanen?
Fastighetskonsekvenser
Om det kommer att vara enskilt huvudmannaskap för GATA så bör det framgå för de
fastighetsägare som nyttjar vägen att det är de som kommer att förvalta och ansvara för
skötseln av gatan.
Kommentarer: Området som planläggs som GATA ägs idag av en
samfällighetsförening. Enligt PBL 4 kap 8 § p. 2 får kommunen i en detaljplan
bestämma hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas
och utformas. Syftet med att planlägga området som gata är för att säkerställa
möjligheten att lägga allmänna ledningar under gatan, området planläggs med
enskilt huvudmannaskap eftersom det i dagsläget är enskilt.

5. Fritidsnämnden
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

6. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting
att erinra mot upprättat förslag.
Kommentarer: Noteras.

7. Tekniska nämnden
Beställarverksamheten har inga synpunkter.
VA‐verksamheten framför följande:
Nockhöjd; många silos når högt och det är 20 m som anges vara begränsande för att
flyget ska vara sakägare. Har man kollat av med projektgruppen för vattenverket så att
inte ev. silos blir högre?
Vi förutsätter att framtida ledningar inom detaljplaneområdet för vattenproduktionen
kommer att skyddas med alla juridiska medel såsom ledningsrätt etc.
Kommentarer: Silos saknar nock och begränsas därför inte av en nockhöjd på 15
meter över medelmarknivå. Det kan däremot vara lämpligt att begränsa höjden
på eventuella silos så att de passar in i övriga landskapsbilden. När det gäller
område med särskilt behov av hinderfrihet blir försvarsmakten sakägare om
höjden på ev. bebyggelse överstiger 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse.
Sammanhållenbebyggelse definieras utifrån tätortsavgränsningen i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Eventuella silos kommer klara sig
under 20 meter. Ledningarna kommer att skyddas med juridiska medel.
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8. Trafikverket
Trafikverket är väghållare för väg 622 (Elsebrånevägen) som går genom planområdet.
Trafikverket ser inget skäl till att väg 622 detaljplaneläggs. Väg 622 inklusive
vägområdet ska därför lämnas utanför detaljplanen.
Kommentarer: Ett utfartsförbud kan inte läggas i plangräns, därmed behöver
hela vägen vara med för att av trafiksäkerhetsmässiga skäl säkra utfartsförbudet
mot Elsebrånevägen.
Samtal har förts med Trafikverket efter granskningsyttrandet och Trafikverket
anser att väg 622 inklusive vägområdet kan detaljplaneläggas.

9. Hyresgästföreningen i Karlshamn
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

10. E.ON Energidistribution AB
E.ON noterar att E2‐området preciserats så som Transformatorstation, vilket vi
uppskattar. E.ON yrkar dock även på att det i planbestämmelserna anges ”Minst 5 meter
avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag”.
Kommentarer: Planbestämmelsen kommer att revideras med det föreslagna
tillägget.

11. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.

12. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.

13. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.

14. Nämnden för arbete och välfärd
Nämnden för arbete och välfärd har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.

15. Omsorgsnämnden
4
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Omsorgsnämnden har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.

Yttranden från enskilda
16. Mats Abrahamsson, Froarp 4:7 m.fl.
Med anledning av Underrättelse 2018‐04‐09 begär jag anstånd till den 31 maj med att
inkomma med mina skriftliga synpunkter i rubricerat ärende.
Skälet till min anståndsbegäran är att ett möte är inplanerat med mig på kommunens
initiativ den 21 maj 2018. Beroende på utgången av detta möte kan min skrivelse
komma att ändras.
Jag emotser ett snart besked och en bekräftelse från er på min begäran.
Kommentarer: Anstånd beviljas ej, kommunen måste ge alla parter samma tid
och möjlighet att lämna synpunkter. Eftersom synpunkter lämnats redan i
samrådet ger det rätt att överklaga beslut om antagande.

17. Tapio Manninen, Froarp 5:18
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

18. Mats Abrahamsson, Froarp 4:7 m.fl.
Jag vidhåller tidigare framförda synpunkter i rubricerat ärende. Bifogar kopia på
tidigare skrivelse bil 1.
Som ägare till fastigheten Karlshamn Froarp 4:7 får jag med anledning av rubricerat
ärende framföra följande:
Jag motsätter mig med det bestämdaste att min fastighet över huvud taget berörs med
anledning av föreslaget nytt vattenverk.
Skogen som ingår i förslag till nytt vattenverk är en viktig del av min fastighet. Fråntas
möjligheten att avverka skog kommer det reservkapital som alltid finns i skogen att helt
tas ifrån fastigheten. Vid intrångsersättning uppkommer skatteplikt och det belopp som
då blir över, kommer inte att motsvara nuvarande kapital. Dessutom är det mycket svårt
att idag på öppna marknaden, med nuvarande höga skogspriser, köpa in skogsmark.
Vidare har jag tidigare avstyckat tomter från angränsande mark, vilket utgjort ett viktigt
tillskott till min verksamhet för att finansiera investeringar.
Jag inser behovet av ett nytt vattenverk men jag kan inte förstå varför det nya
vattenverket inte kan anläggas på samma plats som det nuvarande. Kommunen måste
därför utreda detta alternativ noggrant och belysa konsekvenserna i förhållande till att
expropriera min mark.
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Kommentarer: Den nuvarande vattenverkstomten är för liten för att anlägga de
anläggningar som behöver ingå i ett nytt vattenverk. Kommunen har därför valt
att utreda vattenverkets lokalisering i en lokaliseringsutredning, som gjordes
inför planarbetet. Flera lokaliseringar studerades och vägdes mot varandra, den
aktuella lokaliseringen pekades ut som den mest lämpliga utifrån lägsta möjliga
anläggningskostnad och minsta möjliga ledningsdragning, närhet till befintlig
infrastruktur, låga driftkostnader, inga kända markföroreningar och möjlighet
till framtida expansion.

19. Leif Nilsson och Els‐Marie Svensson, Froarp 5:14.
Vi har inga synpunkter på planförslaget så länge det inte har någon påverkan avseende
vår tomt!
Kommentarer: Noteras.

20. Anette Lund, Froarp 5:31
Inget att erinra
Kommentarer: Noteras.

21. Anders Lundgren, Froarp 5:31
Inget att erinra
Kommentarer: Noteras.

Ej tillgodosedda synpunkter
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter
stadsmiljöavdelningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen:

som

 Mats Abrahamsson, Froarp 4:7 m.fl., motsätter sig att hans mark tas i anspråk
för nytt vattenverk.
 Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29, vill att vattenverket lokaliseras till
annan plats på grund av olägenhet i form av lukt, buller och värdeminskning på
fastigheten.
 Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33, anser att
vattenverket ska lokaliseras till annan plats.
 Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13, anser att vattenverket ska
lokaliseras till annan plats.

Besvärsrätt
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa
tillgodosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5
kap 29 § plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget:

6
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Mats Abrahamsson, Froarp 4:7
Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29
Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33
Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt.

Samlad bedömning
När erforderliga ändringar utifrån inkomna synpunkter inarbetats i planförslaget kan
byggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen. Av synpunkterna har det
framkommit att det kan finnas ett behov att begränsa höjden för eventuella silos för att
vattenverket ska passa in i landskapsbilden och riksintresset för
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018.
Karlshamn den 9 augusti, 2018.

Jens Löfqvist
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef
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Detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vatten‐
verk), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskningsförfarandet
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 26 oktober – 19 no‐
vember 2018. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdel‐
ningen, Rådhuset i Karlshamn samt på Stenbackabibliotek i Asarum. Delar av gransk‐
ningsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen:
www.karlshamn.se/planer.
Underrättelse om granskning anslogs på kommunens digitala anslagstavla fredagen den
19 oktober 2019. Kopia på underrättelsen om granskningen, och granskningshandlingar
sändes fredagen den 19 oktober 2018 till Länsstyrelsen i Blekinge län, kända sakägare
enligt fastighetsförteckning daterad den 25 september 2018 samt övriga berörda enligt
upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse del 1, daterad den 27 februari 2018
samt samrådsredogörelse del 2, daterad den 28 mars 2018.

Inkomna yttranden under granskningstiden
I samband med granskningen inkom totalt 20 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsav‐
delningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlshamns museum
Skogsstyrelsen
LRF
Räddningstjänsten
Trafikverket

2018‐11‐14
2018‐11‐02
2018‐11‐05
2018‐11‐06
2018‐11‐06
2018‐11‐08
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7. VMAB
8. Lantmäteriet
9. Fritidsnämnden
10. Sjöfartsverket
11. Svenska Kraftnät
12. E.ON
13. Miljöförbundet
14. Naturskyddsföreningen
15. Försvarsmakten
16. Polisen
17. Omsorgsnämnden
18. AV‐nämnden
19. KSAU
20. Tekniska nämnden

2018‐11‐12
2018‐11‐13
2018‐11‐15
2018‐11‐15
2018‐11‐15
2018‐11‐16
2018‐11‐16
2018‐11‐17
2018‐11‐19
2018‐11‐19
2018‐11‐21
2018‐11‐26
2018‐11‐26
2018‐11‐27

Enskilda
Inga inkomna yttranden

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och före‐
tag
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Syfte och bakgrund
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande då kommunen ansett att förslaget får
anses vara av allmänt intresse. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kom‐
munalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra
anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kom‐
mun. Det befintliga vattenverket ska ingå i planområdet. Planområdet omfattas inte av
någon detaljplan.
Förslaget är förenligt med gällande Översiktsplan 2030.
Detaljplanen var ute på granskning mellan 16 april och 14 maj 2018. Efter granskningen
framkom uppgifter om att eventuella silos kan bli högre än 15 meter. Planen som var ute
på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå. Eftersom en silo
saknar nock skulle en sådan kunna sticka upp ovanför byggnadskroppen och följaktligen
vara högre än 15 meter. Med hänsyn till landskapsbild och totalförsvarets riksintresse
för särskilt område med hinderfrihet gjordes bedömningen att höjden skulle begränsas
till 20 meter ovanför medelmarknivå. Planen ställs ut på förnyad granskning för att
sakägare ska ha möjlighet att yttra sig över begränsningen.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter berörande förslaget till detaljplan för
Froarp 4:7. Karlshamns kommun har tillgodosett de synpunkter som länsstyrelsen hade
i samråds‐ och granskningsskedet.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
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Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan
och bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökva‐
litetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor.
Kommentarer: Noterat.

2. Karlshamns museum
Föreningen Karlshamns museum har inget att anföra rörande planförslaget kring nytt
vattenverk (Froarp 4:7)
Kommentarer: Noterat.

3. Skogsstyrelsen
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

4. Lantbrukarnas riksförbund
Lantbrukarnas Regionförbund, LRF Sydost, har beretts möjlighet att inkomma med syn‐
punkter granskning av detaljplan Froarp 4:7 Karlshamns kommun.
LRF är en medlemsorganisation på ca 150 000 medlemmar som företräder de gröna nä‐
ringarna och är indelad i 17 regioner. LRF Sydost är en av regionerna och har ca 15 500
medlemmar i de tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg. LRFs synpunkter beskrivs ur
ett jord‐ och skogsbruksperspektiv där vikten av hållbarhet, livsmedelsproduktion i
framtiden och landsbygdsutveckling står för grunden. I vårt yttrande är det våra med‐
lemmar som står i fokus och vi önskar att kommunen har så pass bra dialog som möjligt
med berörda markägare.
Vikten av dialog
I behovsbedömningen står det att den tänkta fastigheten där det ska bebyggas är privat‐
ägd. Kommunen avser då att köpa in denna mark. Här vill LRF påpeka vikten av att ha en
god och tidig dialog med markägaren. Kommunen måste lyssna in vilka behov markäga‐
ren har och inte heller på något sätt tvinga markägaren till en försäljning.
En god och tidig dialog gäller även med markägare runt omkring fastigheten om de på
något sätt kommer att påverkas av det nya vattenverket och byggnationen.
Så länge dialogen är god och kommer till i ett tidigt stadie har LRF Sydost inte några yt‐
terligare kommentarer kring planen.
Kommentarer: Kommunen har haft tidig dialog med markägaren och har avtalat om kö‐
peskilling.

5. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

6. Trafikverket
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Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikver‐
ket har inga synpunkter i detta skede.
Kommentarer: Noterat.

7. VMAB
Under förutsättning av att tillgänglighet till avfallsutrymmen för hushållsavfall som upp‐
kommer på anläggningen beaktas har VMAB inga invändningar.
Kommentarer: Tillgänglighet till avfallsutrymmen tillgodoses i bygglovet.

8. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig ge‐
nomgång av planförslaget har inte skett. Genom‐gången har främst varit inriktad på ge‐
nomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställ‐
ningar.
Plankarta
Bestämmelser om huvudmannaskap är administrativa bestämmelser och ska anges un‐
der denna rubrik.
Organisatoriska frågor
Information om ansvar för ansökan om fastighetsbildning/anläggningsåtgärd/lednings‐
rätt saknas.
Fastighetsrättsliga frågor
I genomförandebeskrivningen saknas en redogörelse kring hur genomförandet är tänkt
avseende allmän plats Gata1. Det framgår inte om delägarna i samfälligheten Froarp s:5
är samma fastigheter som använder vägen i fråga eller om fler/färre fastigheter använ‐
der den. Det torde vara aktuellt att en gemensamhetsanläggning inrättas för detta om‐
råde.
Det finns befintliga servitut inom planområdet. Planhandlingarna saknar en redovisning
kring om dessa påverkas eller ej vid plangenomförandet.
Ekonomiska frågor
De ekonomiska konsekvenserna vid plangenomförandet måste förtydligas. Information
om de inlösenregler för allmän plats som finns i 6kap/14kap PBL saknas. Det bör framgå
vad som gäller för allmänplats både med kommunalt‐ respektive enskilt huvudmanna‐
skap. Inrättas en gemensamhetsanläggning aktualiseras frågan om ersättning för upplå‐
tet utrymme vilket också bör nämnas liksom ansvar för förrättningskostnader.
Även för övriga planerade fastighetsbildningsåtgärder saknas en redogörelse kring an‐
svar för förrättningskostnader.

4
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Kommentarer:
Plankarta:
Om samma användning har olika huvudmannaskap är det givetvis viktigt att precisera
detta med administrativa bestämmelser. Detaljplanen har dock inte olika huvudmanna‐
skap för samma användning och för läsbarhetens skull är det tydligare att skilja på all‐
mänt och enskilt huvudmannaskap under användningsbestämmelserna.
Organisatoriska frågor:
Kommunen har redan lämnat in ansökan om fastighetsbildning. På sida 20 i planbeskriv‐
ningen belyses det att exploatören står för kostnader för byggande, anläggande, drift och
underhåll av byggnader och anläggningar. Flytt av ledningar inom kvartersmark med hän‐
syn till åtgärd (byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. Eventuella
kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av markförore‐
ningar eller höga radonhalter kommer att belasta exploatören.
Fastighetsrättsliga frågor:
Gata1 är redan genomförd då den är befintlig. Gatan har alltså redan idag ett enskilt hu‐
vudmannaskap vilket innebär att man genom planbestämmelsen bekräftar befintliga för‐
hållanden och att genomförandet av detaljplanen inte kommer att förändra delägarkrets
eller rättighetshavare. Planläggningen föranleder därför inte heller att någon gemensam‐
hetsanläggning behöver skapas.
Det finns servitut för el‐ledningar inom planområdet. El‐ledningarna är flyttbara och en
eventuell flytt bekostas av exploatören. Det kan vara möjligt att placera det nya vattenver‐
ket på ett sätt som gör att en flytt av ledningar inte krävs.
Ekonomiska frågor:
Kommunen står för förrättningskostnader, ansvar regleras av PBL 14kap. Planbeskriv‐
ningen har förtydligats med information om rätt att kräva inlösen på sida 20.

9. Fritidsnämnden
Fritidsnämnden, beställarverksamheten och fritidsenheten har inga synpunkter på
granskningshandlingarna.
Kommentarer: Noterat.

10. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inget att erinra angående rubricerat ärende.
Kommentarer: Noterat.

11. Svenska kraftnät
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

12. E.ON
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E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har inget ytterligare att erinra i ärendet.
Kommentarer: Noterat.

13. Miljöförbundet
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

14. Naturskyddsföreningen
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

15. Försvarsmakten
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

16. Polisen
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

17. Omsorgsnämnden
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

18. AV‐nämnden
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

19. KSAU
Inget att erinra.
Kommentarer: Noterat.

20. Tekniska nämnden
Yttrande från VA‐enheten
 Fastigheten för vattenverket bör få en största hårdgörandegrad så att tillräcklig
yta för infiltrations/dagvattenlösningar säkras.


6

Det står att dagvattenhanteringen ska lösas inom fastigheten. Det är svårt att
lösa om man inte får ha något utlopp från fastigheten. Det är helt rätt att sätta

Granskningsutlåtande • Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl., Asarum

726

Antagandehandling

2019‐01‐07

krav på rening och fördröjning och gärna till en stor grad men förbjuder vi ut‐
lopp från fastigheten kan dagvattenanläggningen bli mycket stor. Siltig sandmo‐
rän som geotekniken visar är inte en speciellt bra mark att infiltrera i.


Vi föreslår att följande text läggs till i planbeskrivningen: Dagvatten från fastig‐
heten ska fördröjas så att utsläppet inte överstiger nuvarande utsläpp. Dagvatt‐
net ska ledas till dagvattenstråk på östra/södra delen av fastigheten dit avrin‐
ningen sker idag. Dagvattenreningen bör utformas med öppna lösningar som
Svackdiken, ”raingardens” eller dammar. Dagvattenrening ska utformas så att
miljökvalitetsnormerna för Långasjö och Mieån uppfylls.

Yttrande från markförvaltningen
Inga synpunkter.
Yttrande från gata och trafik
Inga synpunkter.
Kommentarer: Stadsbyggnadsavdelningen anser att planläggningen bör vara så flexibel
som möjligt för att möjliggöra för eventuell framtida expansion av vattenverket om det
skulle krävas. Enligt de preliminära planer som finns kommer endast en tredjedel av plan‐
lagd yta att utnyttjas för vattenverket. Det finns följaktligen stora infiltrerbara ytor som
inte kommer exploateras i nuvarande stadie. Om en expansion kommer behövas i framti‐
den vore det oklokt att redan nu begränsa förutsättningarna med hårdgörandegrad. Om
det sker en framtida expansion av vattenverket kommer infiltrationen och dagvattenhan‐
teringen ändå behöva lösas på ett lämpligt sätt för ändamålet.
Planbeskrivningen har på sida 16 kompletteras med information om att utlopp från fastig‐
heten ej förbjuds.
Planbeskrivningen har på sida 16 kompletterats med ovan föreslagen text.

Yttranden från enskilda
Inga inkomna yttranden

Ej tillgodosedda synpunkter
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsbyggnadsav‐
delningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen:
 Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29, vill att vattenverket lokaliseras till
en annan plats på grund av olägenhet i form av lukt, buller och värdeminskning på
fastigheten.
 Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33, anser att vatten‐
verket ska lokaliseras till annan plats.
 Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13, anser att vattenverket ska
lokaliseras till annan plats.
 VA‐enheten, anser att en planbestämmelse som största hårdgörandegrad bör in‐
föras i plankartan.
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Besvärsrätt
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa till‐
godosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5 kap
29 § plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget:




Helén och Anders Pettersson, Froarp 5:29
Östen Fransson och Siv Fogelström‐Fransson, Froarp 4:33
Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Froarp 5:13

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina syn‐
punkter tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt.

Samlad bedömning
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon revidering av
planförslaget jämfört med granskningshandlingen. Endast redaktionella ändringar görs
inför antagandet.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäk‐
tiges sammanträde den 18 mars 2019.
Karlshamn den 7 januari 2019

Jens Löfqvist
Planarkitekt

8

Emina Kovacic
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef
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Dnr: 2016/665

Detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (Nytt
vattenverk), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av
miljökonsekvensbeskrivning
Inledning
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen, byggnadsnämnden som ansvarig för plan‐ och
bygglagen (PBL), bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den analys som leder fram
till detta ställningstagande kallas för behovsbedömning. Bedömningen ska göras enligt de kriterier
som anges i bilaga 2 och 4 till MKB‐förordningen och är uppdelad i delarna; platsens förutsättningar,
planen, påverkan och ställningstagande. Efter respektive rubrik i detta dokument anges vilken bilaga
och punkt rubriken hänvisar till.
I de fall planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en
miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta dokument fungerar då som en
avgränsning av MKB. En MKB ska även upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för:
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande
anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.

Syftet med planen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av
ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten
för dess tillhörande ledningar och andra
anläggningsdelar för att på så vis säkra
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun.

Planens läge och avgränsning
Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums
centrum vid Långasjöns sydöstra strand.
Elsebrånevägen går i nord‐sydlig riktning genom
planområdet. Planområdet är ca 7 ha stort och utgörs
till största delen av den obebyggda fastigheten Froarp

Översiktskarta med planområdets placering
markerat med svart ring och pil.
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4:7, vilken är privatägd. Kommunen avser
köpa in den mark som planläggs som
kvartersmark. Det befintliga vattenverket
ligger på fastigheten Froarp 5:21, vilken
också ingår i planområdet och ägs av
kommunen. Planen innefattar det
befintliga råvattenintaget, vilket enligt
gällande vattendom ska vara kopplat till
fastigheten Froarp 5:21. Planen innefattar
inte den eventuella dragningen av
vattenledningar för reservvatten i
Mörrumsån.

Bef
vattenverk

Plats för nytt
vattenverk

Ortofoto över planområdet, markerat
med gul linje, och dess omnejd.

Platsens förutsättningar, betydelse och sårbarhet
Nuvarande markanvändning (bilaga 2 punkt 2a)
Den västra delen av planområdet utgörs av befintligt vattenverk och det vattenområde där
råvattenintaget finns. Ca 4 miljoner kubikmeter vatten tas ut per år. Vattendomen är kopplad till
denna fastighet, varför den ingår i planområdet. Denna del ligger i direkt anslutning till
bostadsbebyggelse. Den östra delen av planområdet, där det nya vattenverket föreslås placeras,
utgörs av skogsbruksmark huvudsakligen bevuxen med granskog. Skogsområdet är allmänt
tillgängligt och en smal gångstig leder genom det i öst‐västlig riktning. Elsebrånevägen leder genom
planområdet i nord‐sydlig riktning.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Energi, naturresurser, jordbruksmark, närhet till djurhållning

Mark (bilaga 2 punkt 2b)
Strandkanten mot Långasjön är utpekad för potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för skred
på grund av finkornig jordart i strandnära läge. Den nordöstra delen av planområdet ligger inom
aktsamhetsområde för ras och skred på grund av finkornig jordart. Marken består av morän och det
finns inte förhöjda halter av radon eller några kända föroreningar i området.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Värdefull geologisk formation, råvaror, instabilitet

Vatten (bilaga 2 punkt 2b)
Den västra delen av fastigheten Froarp 5:21 omfattar vattenområde. Vattendomen för att ta råvatten
från Långasjön är knuten till denna fastighet. Då delar av planområdet ligger inom skyddszonen för
vattentäkten ska föreskrifterna för Långasjöns vattenskyddsområde följas. Dagvatten ska ledas bort
från skyddsområdet för att inte påverka ytvattenkvaliteten. En mindre del av fastigheten Froarp 4:7
där nytt vattenverk föreslås, utgör lågpunkt med risk för översvämning. Åtgärder för tidvis stående
vatten kan behöva hanteras enligt miljöbalkens regler om vattenverksamhet.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Grundvattenkvalitet, infiltration, höjd havsnivå, flöde, riktning eller strömförhållande i betydande
vattendrag, sedimentationsförhållanden, förorening av vatten, yrkesfiske, vattenbruk,
vattenförsörjning, förändring av vattentemperatur

2
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Intensiv markanvändning ‐ bebyggelse (bilaga 4 punkt 2f)
Det befintliga vattenverket ligger i planområdets västra del i direkt anslutning till bostadsbebyggelse
vilken utgör sammanhållen bebyggelse. Hit sker transport, via Elsebrånevägen, med de kemikalier
som krävs för framställning av dricksvatten. Fastigheten Froarp 5:21, där vattenverket ligger, är
kopplat till det kommunala VA‐nätet och dagvatten avleds från området då det ligger inom primär
zon för vattenskyddsområdet vid Långasjön. Verksamheten har liten omgivningspåverkan vad gäller
buller, störande ljussken, lukt och vibrationer och är inte förorenande eller miljöstörande. Vid
nybyggnation kan nya tekniker och grundläggande åtgärder göra att den nya anläggningen får än
mindre omgivningspåverkan. Trafiken längs med Elsebrånevägen kvarstår.
Genom att ett nytt vattenverk byggs i samma område bibehålls de befintliga arbetstillfällena i
området. Områdets topografi medger full tillgänglighet.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Trafiksäkerhet, barriäreffekter, rörligt friluftsliv, turism, service, närmiljö, avfall, industriell
produktion, energianvändning, förnyelsebart bränsle, fossilt bränsle, brand/explosion,
energiproduktion, temperatur, elektiska/magnetiska fält,

Överskridna miljökvalitetsnormer (bilaga 4 punk 2f)
Inga miljökvalitetsnormer överskrids inom planområdet idag.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Fisk‐ och musselvatten, omgivningsbuller, vattenmiljö och utomhusluft: lukt, PM10 (partiklar)

Kulturarv (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2f)
Det finns inga kända fornlämningar inom själva planområdet men strax utanför i sydost finns två
fornlämningar registrerade. Genom en okulär besiktning av länsstyrelsen i december 2015 bedömdes
att området inte är särskilt intressant ur kulturmiljösynpunkt. En placering av det nya verket så långt
västerut som möjligt rekommenderades dock för att minska risken för påträffande av fornlämningar.
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt
bestämmelserna i kulturmiljölagen.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Kulturminne, kulturreservat, byggnadsminne, kulturmiljöprogram, historiskt, kulturellt eller
arkeologiskt betydelsefulla markområden.

Särdrag i naturen – naturvärden (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2f)
Den östra delen av planområdet utgörs av skogsmark, huvudsakligen granskog med inslag av tall, ek
och björk. Det finns inga höga naturvärden registrerade på platsen. Den västra delen av planområdet
är bebyggd och omfattar därför inga naturområden.
Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Nyckelbiotop, naturvärdeområde, sumpskog, våtmark, kustområde naturvårdsprogram,
grönstruktur, viltstråk, fiskevatten eller jaktmark, bergs‐ eller skogsområde, vattendrag, sjöar,
rödlistade arter, andra unika, sällsynta eller hotade djurarter, växtarter eller växtsamhällen

Skyddade områden (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2g)
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Fastigheten Froarp 5:21 ligger inom område med
strandskydd och till stor del inom vattenskyddsområde. Föreskrifterna för Långasjöns vattenskydds‐
område ska därför följas. Den östra delen av planområdet utgörs av allemansrättslig mark och utgör
rekreationsområde för de närboende.
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Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen
Riksintresse 3 kap och 4 kap 2‐8 §§, nationalpark, naturreservat, naturminne, djur‐
/växtskyddsområde, Natura 2000‐område, biotopskydd, ekologiskt känsliga områden,
miljöskyddsområde, mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, särskilt utpekade
områden enligt 4 kap 2 och 6 §§ MB

Planen
Karaktäristiska egenskaper, förutsättningar för verksamheter och åtgärder (bilaga 4
punkt 1a och bilaga 2 punkt 1a‐d)
Planområdet är totalt sett ca 8,2 ha stort och innebär att drygt 4 ha skogsmark kommer att
planläggas för teknisk anläggning (vattenverk). Det nya vattenverket kommer att vara något större än
det befintliga verket med möjlighet för utveckling. Planbestämmelser om vegetationsbeklädda
skyddszoner kommer att reglera verkets placering och minsta avstånd till befintlig
bostadsbebyggelse. Området runt omkring är inte planlagt och avses i dagsläget inte tas i anspråk för
någon större etablering. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.

Betydelse för andra planers miljöpåverkan (bilaga 4 punkt 1b)
Planens genomförande bedöms inte påverka någon annan plans miljöpåverkan.

Förutsättningar för hållbar utveckling (bilaga 4 punkt 1c)
Planförslaget bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt då fördelarna vid en nybyggnation
överträffar de fördelar som en upprustning skulle innebära. Befintliga resurser i form av vägnät,
ledningsnät kan delvis utnyttjas och nyetablering krävs endast för interna vägar och för ledningar
mellan det tidigare verket och den nya anläggningen. Dricksvattenförsörjningen tryggas och i en ny
anläggning kan modern teknik för vattenrening, energiförsörjning, uppvärmning med mera på ett
enklare sätt användas, vilket kan minska verkets miljöpåverkan.

Miljöproblem (bilaga 4 punkt 1d)
Ingen påverkan förväntas.

Betydelse för gemenskapens miljölagstiftning (bilaga 4 punkt 1e)
Ingen påverkan förväntas.

Påverkan
Utifrån planens innehåll och syfte samt planområdets förutsättningar ska kommunen uppskatta
vilken miljöpåverkan som kan uppstå, till exempel intrång på värdefulla områden, buller, luftutsläpp
och barriäreffekter.

Storlek och fysisk omfattning (bilaga 4 punkt 2e och bilaga 2 punkt 1 e och 3a)
Ca 4 ha oexploaterad skogsmark planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. En stor del av
skogen kommer att tas bort vid uppförandet av vattenverket och allemansrättslig mark kommer at
tas i anspråk. Vegetationsbeklädda skyddszoner mot bostadsbebyggelsen och Elsebrånevägen
reglerar placeringen av verket och medför att verket inte kommer att vara särskilt synligt i
landskapet.

Gränsöverskridande karaktär (bilaga 4 punkt 2c)
Vattenverk är av sådan karaktär att omgivningspåverkan är ytterst begränsad. Närboende upplever
idag inga störningar från befintligt vattenverk trots att detta ligger i direkt anslutning till
bostadsbebyggelsen. Placeringen av det nya verket innebär att avståndet till närboende blir längre
och det finns även möjlighet att redan vid exploateringen åtgärda och bygga in sådan teknik som kan
4
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upplevas som störande, exempelvis pumpar och fläktar. Planens genomförande innebär att området
inte längre blir allemansrättsligt tillgängligt. Dagvatten inom planområdet kommer att avledas och
tas omhand i befintliga dagvattensystem.

Sannolikhet, varaktighet, frekvens och avhjälpbarhet (bilaga 4 punkt 2a och bilaga 2
punkt 3c‐d)
Sannolikheten för planens genomförande är hög och ianspråktagandet av skogsmarken bedöms som
varaktig. En lokaliseringsutredning har tagits fram där fyra alternativa placeringar ställts mot
varandra. Nu aktuell plats visade sig vara det mest fördelaktiga alternativet. Uppförandet av det nya
vattenverket är helt avgörande för Karlshamns kommuns framtida dricksvattenförsörjning då den
befintliga anläggningen inte kommer att räcka till i framtiden.

Risker för människors hälsa eller för miljön (bilaga 4 punkt 2d och bilaga 2 punkt 1f och
3c)
Framställningen av dricksvatten kräver kemikalier bland annat koldioxid och ekoflock, en
vattenlösning innehållande polyaluminimklorid och släckt kalk, kalciumhydroxid. Planförslaget
medför ingen förändring i antalet transporter till vattenverket eller i dess innehåll jämfört med
dagens situation. Det nya vattenverket kommer att ligga med längre avstånd till bostadsbebyggelse
jämfört med befintligt verk, vilket är positivt vid kemikaliehanteringen på anläggningen.

Påverkans totaleffekt (bilaga 4 punkt 2b och bilaga 2 punkt 3c)
Planens genomförande bedöms inte påverka omgivningen i ett större sammanhang.

Ställningstagande
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras inte.
Ställningstagandet grundas på följande skäl:
 Inga särskilt skyddade områden berörs.
 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.
 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.
 Planen bedöms sammantaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan då den grundas
på befintliga tillstånd och inte innefattar tillståndsprövning för vattenuttag eller
vattenöverledning. Detaljplanen kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan tänkas
förekomma såsom dagvattenhantering, skyddszoner mot bostadsbebyggelse med mera.

Medverkande tjänstemän
Behovsbedömningen har upprättats av landskapsarkitekt Anna Terning, stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala
tjänstemän och Miljöförbundet Blekinge Väst.
Karlshamn den 15 september 2017

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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YTTRANDE

Dnr 402-3859-17

2017-10-16

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Carina Burelius
Tfn 010/22 40 122
carina.burelius@lansstyrelsen.se

Samråd om behovsbedömning inför upprättande av detaljplan för del av
fastigheten Froarp 4:7 i Karlshamns kommun
Handlingar till ärendet
-Behovsbedömning

2017-09-15

Planbeskrivning och planens bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera
byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Det befintliga vattenverket ska ingå i
planområdet.
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan.
Behovsbedömning
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen (PBL) inte krävs. Kommunens ställningstagande grundar sig på att
planen grundas på befintliga tillstånd och innefattar inte tillståndsprövning för vattenuttag
eller vattenledning. Detaljplanen kan således hantera de frågor där ev. påverkan kan tänkas
förekomma såsom dagvattenhantering, skyddszoner mot bostadsbebyggelsen m.m.
Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens ställningstagande.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen redovisar nedan sina synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Trafik
Vattenverket, Froarp 4:7 gränsar till statlig väg. Kommunen behöver härmed beakta
byggnadsfritt avstånd från vägen och eventuella nya anslutningar till vattenverken behöver
prövas genom tillstånd. Om ledningar eller kablar ska dras i den statliga vägens närområde
behöver avtal tecknas med Trafikverket.
Strandskydd
Det befintliga vattenverket ligger i anslutning till Långasjön och omfattas av
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 15 § MB. Länsstyrelsen antar att kommunen har för
avsikt att upphäva strandskyddet inom området. Länsstyrelsen anser att det bör finnas särskilda
skäl att upphäva strandskyddet eftersom markområdet är i anspråktaget sedan en längre tid
tillbaka för verksamhet.

Postadress
SE-371 86 KARLSKRONA

Besöksadress
Ronnebygatan 22

Telefon/Telefax
0455-870 00
0455-870 01

734

E-post/webbplats:
lansstyrelsen@k.lst.se
www.k.lst.se

Org.nr

202100-2320
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Geoteknik/Aktsamhetsområde

Strandkanten mot Långasjön är utpekad för potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för
ras och skred pga av finkornig jordart. Om bebyggelse ska tillåtas i aktsamhetsområden behöver
geotekniska undersökningar genomföras. Markens lämplighet för bebyggelse och eventuella
behov av skyddsåtgärder behöver klarläggas innan detaljplanen beslutas. För att säkerställa att
marken är lämplig för bebyggelse kan skyddsbestämmelser införas på plankartan.
Svämplan

Vid sjöar och vattendrag väntas översvämningsriskerna öka i framtida klimat, något som
behöver beaktas i samhällsplaneringen. För planområdet finns användbart GIS-underlag över
svämplan i anslutning till vattenförekomster. Kartmaterialet med svämplan beskriver
översvämningsytor vid högflöde och bedöms motsvara högflöde med ca 100 års återkomsttid.
Långasjön har ett svämplan som sträcker sig in i planområdet vilket bör beaktas. GIS-underlag
över svämplan finns att hämta via Länsstyrelsens länssammanställning om planeringsunderlag
avseende klimatfrågor. GIS-skiktet heter ”VM HyMo svämplan”.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området men om fynd påträffas vid markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen.
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Naturvärden
Planområdet är totalt ca 8,2 ha stort och innebär att drygt 4 ha skogsmark kommer att
planläggas för teknisk anläggning. Marken där det nya vattenverket planeras utgörs av
allemansrättslig tillgänglig mark och utgör rekreationsområde för de närboende. Det nya
vattenverket ska ges möjlighet till utveckling i framtiden.
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen om naturmiljö påverkas väsentligt krävs
samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Om det finns skyddsvärda träd inom området, det vill säga gamla
och grova träd (över 80 cm i stamdiameter) samt träd med håligheter, behövs samråd med
länsstyrelsen om träden påverkas.
Länsstyrelsen vill även upplysa om att det är viktigt att ta generell hänsyn till trädens rötter
under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med tunga
maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte heller fyllas upp.
Om arter påträffas som omfattas av artskyddsförordningen kan det komma att kräva tillstånd av
länsstyrelsen, se (2007:845). Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär att deras
livsmiljöer skadas, kan kräva dispens från artskyddsförordningen. Exempel på sådana åtgärder
är avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen eller ekoxe.
Förorenad mark
Inom planområdet finns inga potentiellt förorenade områden identifierade. Vid upptäckt av
förorenade massor ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.
Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Klimatanpassning/Vattenskyddsområde/Dagvatten
Länsstyrelsen anser att samtliga planprojekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.
Klimatförändringar i form av ökad och mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är därför viktigt att
planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan
på området. Inom planområdet behöver man särskilt beakta lågpunktsområden med risk för
vattenansamling vid kraftiga skyfall, svämplan samt risker för ras och skred i finkorniga jordar.
Långasjön gränsar till planområdet, Froarp 5:21, och utgörs som vattenskyddsområde.
Fastigheten Froarp 5:21, det befintliga vattenverket, omfattas av vattendom för att ta råvatten
från Långasjön. Det finns risk för att marken intill planområdet, Froarp 4:7 översvämmas, och
”åtgärder för tidvis stående vatten kan behöva hanteras enligt miljöbalkens regler om
vattenverksamhet”. Åtgärderna bör specificeras. Ur Miljöbalken kap. 11, 12-13 §§ följer att: Det
krävs tillstånd för markavvattning, såvida det inte gäller jordbruksmark som dräneras genom
täckdikning med dräneringsrör av en största diameter på 300 millimeter. Extremnederbörden
beräknas öka framöver och enligt SMHI:s senaste analyser beräknas korttidsnederbördens
intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Det är därför viktigt att ta hänsyn till
framtida ökad nederbördsintensitet vid utformning av dagvattenhantering. Dagvattnet ska ledas
bort från skyddsområdet för att inte påverka ytvattenkvaliteten. Länsstyrelsen har ingen erinran
angående hanteringen men det bör framgå av handlingarna hur man avser att lösa frågan.
I handlingarna anges bl. a att ”Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av
planen: är grundvattenkvalitet, infiltration… …förorening av vatten…” osv. Om marken nu
tidvis översvämmas och grundvattnet ligger nära, samt med faktum att ytvattentäkten påverkas
av grundvattnet, anser länsstyrelsen att ovanstående parametrar är relevanta och ska tas i
beaktande. Planen måste annars på ett tillfredsställande sätt kunna styrka varför sagda
parametrar ej kommer påverkas.
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Hela fastigheten Froarp 5:21 samt en del av fastigheten Froarp 4:7 ligger inom skyddsområde
(primär och sekundär, respektive sekundär, tertiär, och skärande över gränsen av primär!), se
bilaga 1. Hänsynsregler gäller också för de delar av fasigheten som befinner sig utanför
respektive zon.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2 §.
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid
tillämpningen av miljöbalken. Varje detaljplan innebär åtgärder som påverkar de av
riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen. Varje genomförd detaljplan
representerar en aktiv handling i miljömålsarbetet. Av handlingarna bör det framgå hur
miljömålen beaktas.
Redovisning av detaljplanens konsekvenser
Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning.
Kommunen bör redovisa ev. konsekvenser för de omkringliggande fastigheter t ex om förslaget
medger en ökad trafik, buller osv.
Övrigt
I inledningen på sid 1 hänvisas till bilagor i text. Men som saknas i tillgängligt material.
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Deltagare
I detta yttrande har avdelningschef Elisabeth Hamilton beslutat och planarkitekt Carina Burelius
varit föredragande. I ärendet har även, antikvarie Magnus Petersson, miljöhandläggare Anna
Algö, vattenvårdshandläggare Elin Hult, miljöhandläggare Anna Antonsson, klimat- och
energihandläggare Samuel Karlström, naturvårdshandläggare Kerstin Ahlberg,
naturvårdshandläggare Annika Lydänge och miljöhandläggare Stefan Andersson deltagit.

Elisabeth Hamilton
Carina Burelius

Kopia
Deltagarna (via e-post)
Miljöförbundet Blekinge väst
Akten
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1

OBJEKT OCH ÄNDAMÅL

Karlhamns kommun planerar för ett nytt vattenverk vid Långasjön i Asarum. WSP
har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en geoteknisk undersökning för att
klargöra de geotekniska förutsättningarna i området.
Denna marktekniska undersökningsrapport (MUR/Geoteknik) innehåller en sammanställning av utförda undersökningar. På ritning G-10-1-01 framgår läget för planerad byggnation.

2

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Följande underlag har använts vid planering av den geotekniska fältundersökningen:

-

3

Ledningskartor och grundkarta
Plankarta och illustration av planerad bebyggelse

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS -EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

L:\5140\10217059\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Geo Långasjö
vattenverk.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Tabell 1. Planering och redovisning
Arbete etc.
Standard och andra styrande dokument
Fältplanering

SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF
kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24
Se även IEG:s beteckningsblad i bilaga 1.

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökning
Standard och andra styrande dokument
Viktsondering

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 samt Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Tung slagsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
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Geoteknisk undersökning

4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Området för det planerade vattenverket är markerat på bild 1 nedan. Terrängen
inom området är lätt kuperad. Markytans nivå varierar mellan +61 - +63. Se ritning
G-10-1-01 för detaljerad information kring markytans nivåer vid undersökningspunkterna. Vegetationen består huvudsakligen av tät ungskog. Det befintliga vattenverket ligger på andra sidan av Elsebrånevägen och längre västerut ligger Långasjön.

Befintligt vattenverk

L:\5140\10217059\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Geo Långasjö
vattenverk.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Bild 1. Flygfoto från maps.google.se

5

POSITIONERING

Vid undersökningstillfället var den planerade byggnadens hushörn utsatta av Karlshamns kommun.
De geotekniska undersökningspunkterna har mätts in och nivåbestämts med
GNSS, mätklass B, av fältgeotekniker Stefan Löfgren, WSP.
Koordinatsystem i plan är SWEREF 99 15 00 och höjdsystemet är RH 00.

6

GEOTEKNISK FÄLTUNDERSÖKNING

De geotekniska fältarbetena är utförda med hjälp av en borrbandvagn Geotech 604
med utrustning enligt tabell 4. Utförda sonderingar och provtagningar redovisas i
tabell 5 och 6. Resultaten av undersökningen redovisas på ritning G-10-1-01,
G-10-2-01, G-10-2-02 och G-10-2-03.
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Geoteknisk undersökning
Tabell 4. Utrustning
Utrustning

Anmärkning

Skruvprovtagare

Ø100 mm (stång Ø42 mm)

Viktsondering

Stång Ø25 mm

Tabell 5. Utförda sonderingar
Sondering

Antal

Typ/Anmärkning

Viktsondering

30

0,1 – 1,1 m under befintlig markyta

Tung slagsondering

12

0,4 – 1,8 m under befintlig markyta

Tabell 6. Utförda provtagningar i fält
Provtagning

Antal

Störd skruvprovtagning

Typ/Anmärkning
29

0,1 – 1,5 m under befintlig markyta

6.1 Undersökningsperiod
Den geotekniska fältundersökningen utfördes i september 2015.

6.2 Fältingenjörer
Den geotekniska fältundersökningen utfördes av fältgeotekniker Stefan Löfgren och
fältgeotekniker Sebastian Agerberg, WSP.

6.3 Provhantering

L:\5140\10217059\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Geo Långasjö
vattenverk.docx
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Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013.

7 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Grundvatten påträffades i någon undersökningspunkt vid fältundersökningen.

8

HÄRLEDDA VÄRDEN

Eftersom jorden består av morän och tidiga stopp har erhållits med slagsondering
och skruvprovtagning, så har inga hejarsonderingar utförts för utvärdering av härledda värden avseende jordens friktionsvinkel och modul.
Under projekteringen av de planerade byggnaderna kan geotekniker ta fram härledda värden (och därefter dimensioneringsparametrar) i samråd med konstruktör.
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Bilaga 1, sid 1(1)
Datum: 2011-05-08

Ämne: Beteckningsblad
Bilaga C, IEG:s rapport 13:2010

IEG:s beteckningsblad
Berg och Jord - översättningsnyckel
Nedanstående baseras på Trafikverkets översättningsnyckel från SGF/BGS beteckningssystem 2001 till SSEN 14688-1.

Huvudord
Ro
Bo
FrRo
Dy
Cs

B
Bl
Br
Dy
Cs

Mg
Gy
Gy/Cl

F
Gy
Gy/Le

Gr
So
Cl
Ti
BoTi
CoTi
GrTi
SaTi
SiTi
ClTi
Hu
Sa
Si
Sh
ShGr
ShSa
Co
Su
SuCl
SuSi
Suox
Pt
Ptf

Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
SkGr
SkSa
St
Su
SuLe
SuSi
Suox
T
Tl

Ptp

Tm

Pta

Th

Pr

Vx

dc

t

ox

ox

Tilläggsord
berg
blockjord
rösberg
dy
Misstänkt förorenad jord enligt
rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
Sulfatjord = Oxiderad sulfidjord,
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benmänd filttorv) (eng. fibrous)
mellantorv (eng. pseudofibrous)
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv) (eng.
amorphous)

Skikt/lager

bo

bl

blockig

dy
cs

dy
cs

dyig
lokalt förekommande
föroreningar

dy
cs

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns
som tunnare skikt

gy
( )

gy
()

gy
( )

gy
( )

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gr

gyttjig
något, t ex (sa) = något
sandig
grusig

gr

gr

grusskikt

cl

le

lerig

cl

le

lerskikt

hu
sa
si
sh

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

hu
sa
si
sh

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

co
su

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

co
su

st
su

stenskikt
sulfidjordssikt

pt

t

torvhaltig

pt

t

torvskikt

växtdelar (trärester) (eng.
remains)

pr

vx

med växtdelar

pr

vx

växtdelsskikt

(efter huvudord) torrskorpa, t ex
Let och Sit = torskorpa av lera
resp. silt. Exempel Cldc, Sidc
torrskorpa av sulfidjord
(oxiderad)

v

v

varvig, t ex vLe = varvig lera
(beteckningen varvig bör
förbehållas glaciala
avlagringar)

()
)(

()
)(

något alt. tunna
mycket

Tilläggsord som beskriver ingående underfraktioner (t.ex. sandigt grus saGr, grusig lera grCl) skrivs med gemener.
Underfraktioner skall placeras som adjektiv i den ordning intill huvudordet som visar deras respektive betydelse.
Skiktad jord skrivs med understrukna tilläggsord med gemener efter huvudordet, (t.ex. grusig lera med sandskikt grCl sa).
Huvudfraktionen ska för klarhetens skull anges med versal begynnelsebokstav.
Fyllningens innehåll skrivs ut i klartext på engelska t.ex. Mg/asphalt, brick,
Mineraljordarter delas in i fin, mellan och grov exempelvis:
Mellangrus
MGr
Finsand
FSa
Fingrus
FGr
Grovsilt
CSi
Grovsand
CSa
Finsilt
FSi

Exempel på andra benämningar:
ngt lerig siltig sand m tunna siltskikt
stenig grusig sandmorän
Oxiderad siltig torrkorpesulfidlera

(cl)siSa (si)
cogrSaMn
siSuClox

IEG – Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik
c/o IVA • Box 5073 • SE-102 42 Stockholm • e-post: ieg@iva.se • www.ieg.nu • Org. Nr 802430-1221 • Styrelsens säte: Stockholm
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1

BAKGRUND

År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns kommuns framtida
dricksvattenförsörjning. Utredningen omfattade en beräkning av den framtida
förbrukningen och en genomgång av nuvarande vattentäkt i Långasjön samt
befintligt vattenverk. Resultatet visade att vattenverket vid Långasjön har
omfattande brister och är i mycket stort behov av renovering och
upprustning. I utredningen presenterades förslag på renovering av
1
vattenverket samt förslag på att ersätta det befintliga med ett nytt.
Utredningen resulterade i att Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun
beslutade att bygga ett nytt vattenverk för Karlshamns allmänna
2
vattenförsörjning . Det nya vattenverket ska ersätta det befintliga verket vid
Långasjön, med bibehållen vattentäkt.
Projektering av ett nytt vattenverk på föreslagen fastighet påbörjades under
år 2015. Under arbetets gång uppstod dock behov av att utreda ytterligare
möjliga placeringar av vattenverket. En av anledningarna till omtag var att
det parallella arbetet med att finna en reservvattentäkt identifierat Mörrumsån
som enda realiserbara reservvattentäkt.
WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Karlshamns kommun att genomföra
en lokaliseringsutredning av tre av kommunen föreslagna placeringar för
vattenverket, samt att ta fram ytterligare ett alternativ till placering.

1.1

SYFTE

Syftet med lokaliseringsutredningen är att med en systematisk metod
jämföra fyra alternativa placeringar av ett nytt vattenverk för att identifiera
vilken som är det mest lämpliga alternativet att arbeta vidare med.

2

METOD

Lokaliseringsutredningen har i nära samverkan med VA-enheten i
Karlshamns kommun genomförts med följande moment:
1. Framtagande av ett fjärde alternativ till placering.
2. Framtagande av ett möjligt intagsområde för reservvatten i
Mörrumsån.
3. Framtagande av översiktligt förslag till ledningsdragningar för
respektive alternativ.
4. Översiktliga kostnadsberäkningar av respektive ledningsdragning
och grundläggning av vattenverket vid respektive alternativ.
5. Bedömning av gällande vattendoms betydelse för lokalisering av nytt
vattenverk.
6. Workshop med berörda förvaltningar i kommunen samt
Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och Räddningstjänsten.
Länsstyrelsen har tagit del av materialet.
1
2

Utredning av Karlshamns framtida vattenförsörjning, Långasjöns Vattenverk. Norconsult 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-18 § 265
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Workshopen syftade till att förankra val av alternativ för placering och
kriterier för multikriterieanalys, inhämta information om kriterierna,
samt att för respektive alternativ identifiera möjligheter och risker.
7. Multikriterieanalys utifrån fastställda kriterier. En multikriterieanalys
är en systematisk metod för att jämföra flera alternativ utifrån ett stort
antal kriterier med såväl kvalitativa som kvantitativa mätetal/enheter.
I metoden poängsätts respektive kriterie genom bedömning utifrån
kvalitativa uppgifter/kunskap och en subjektiv värdering av kriteriets
möjligheter och begränsningar utifrån en skala 1-5, där fem poäng är
goda förhållanden/förutsättningar. För att se utfall av analysen
adderas poängen för respektive alternativ. En faktor kan användas
för att vikta ett eller flera av kriterierna i förhållande till de andra.
8. Avstämning och revidering med VA-enheten angående
poängsättning av kriterier samt faktorer för viktning av enskilda
kriterier.
9. Analys och sammanställning av resultat.

2.1

GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1.1

Vattenverket

Lokaliseringsutredningen har i de fall det varit relevant, utgått från
rekommendationer för utförande av det nya vattenverket i den tidigare
1
utredningen . Det planerade nya vattenverket kommer att dimensioneras för
3
3
en dricksvattenkapacitet på 1000 m /h, 24 000 m /dygn, vilket innebär
3
nästan det dubbla mot nuvarande kapacitet (13 000 m /dygn).
Ett nytt vattenverk innebär nya byggnader och ny utrustning för vattenrening,
men även att verket till skillnad från det befintliga ska ha en tredje
säkerhetsbarriär och ett uppdaterat skalskydd så att kraven enligt
Livsmedelsverket och Arbetsmiljölagen kan följas.

2.1.2

Hantering av spillvatten från vattenverket

Spillvatten och överskottsslam från det befintliga vattenverket leds med
självfall till Froarps avloppspumpstation med anslutning till det allmänna
avloppsnätet till Sternö avloppsreningsverk. Detta är önskvärt även i
framtiden då slammet från vattenverket har betydelse för reningsprocessen
på Sternö avloppsreningsverk.
Vid lokalisering öster om Långasjön kan en uppdimensionering av
ledningsnät inkl Froarps pumpstation krävas alternativt kan spillvattnet
behöva släppas på ledningsnätet efter Froarps pst. Vid nybyggnation av
vattenverk bör inte någon ökning av nuvarande mängd spillvatten ske. Intern
slam och spolvattenhantering på nya vattenverket kan dock komma att
behövas.

2.1.3

Tomtyta

För utförande av ett nytt vattenverk bedöms behovet av tomtyta vara 10 000
2
m enligt tidigare utredning, vilket även använts i denna
lokaliseringsutredning.
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I projekteringsskede kan framkomma att ytterligare tomtyta kan komma att
behövas för reservoarer, körytor samt tillfartsväg
Kostnad för tilltänkt fastighet antas vara neutralt för samtliga alternativ
oavsett om det rör sig om marklösen från privat markägare eller etablering
på befintlig kommunal fastighet.

2.1.4

Vattentäkt

När ett nytt vattenverk byggs ska det befintliga råvattenintaget och den
befintliga inloppsledningen behållas, vilket varit en förutsättning i denna
lokaliseringsutredning.
Det befintliga vattenverket är beläget på fastigheten Froarp 5:21, på vilken
även intagspunkten i Långasjön är belägen. Fastigheten är i vattendom AD
70/1966 18.4.1973 beslutad som vattentäktfastighet. I deldom från 1968
lämnades tillstånd för att utföra och i all framtid bibehålla inloppsledning i
Långasjön till vattenverket på Froarp 5:21.

2.1.5

Reservvatten

Genomförda utredningar för en ny reservvattentäkt för Karlshamns kommun
har resulterat i att Mörrumsån är den tillgängliga vattentäkt som kan
3
säkerställa erforderlig kapacitet och kvalitet. Arbetet med att definiera plats
för råvattenintaget samt söka tillstånd för det återstår och kommunen har för
avsikt att inleda det arbetet under år 2017. I lokaliseringsutredningen ska ett
möjligt förslag till intagspunkt i Mörrumsån användas för samtliga
lokaliseringsalternativ.

2.1.6

Lokalisering alternativ 1-3

Tre alternativ till placering av nytt vattenverk gavs inledningsvis av VAenheten, se figur 1.

Figur 1. Lokaliseringsalternativ 1-3.

Alternativ 1 är belägen på fastigheten Froarp 5:4. En förutsättning för
alternativ 1 är att den befintliga vattentäktsfastigheten Froarp 5:21 kan
3

Samlade utredningar angående reservvatten i Karlshamns kommun. WSP. 1999-2016
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nyttjas. Alternativ 2 är belägen på fastigheten Froarp 4:7 och alternativ 3 på
fastigheten Tostarp 3:9.

3

RESULTAT

3.1

GÄLLANDE VATTENDOM

Kommunen har genom en resolution haft tillstånd till bortledning av ytvatten
från Långasjön för vattenförsörjning sedan 1898 (20 l råvatten/sekund eller
3
1728 m /dygn). År 1978 fick kommunen tillstånd till ett ökat uttag till 12 700
3
3
m /medeldygn och att fortsatt succesivt öka uttaget till 28 800 m /dygn till år
2000, genom Vattendomstolens dom (AD 70/1966, 1973-04-18). I domen
anges även följande:


att bortledning inte får ske om vattennivån i Långasjön
understiger +46,80 meter (RH00)



att utleda spolvatten från filter och tömningsvatten från
sedimenteringsbassängerna



att rätten att bortleda vatten från Långasjön för framtiden ska
vara förenad med fastigheten Froarp 5:21 såsom
vattentäktsfastighet

I deldom från 1968 lämnade vattendomstolen tillstånd att utföra och för all
framtid bibehålla en inloppsledning i Långasjön till det nya vattenverket, samt
att dra fram och för all framtid bibehålla huvudvattenledning mellan
vattenverket och Karlshamns stad.

3.1.1

Vattentäktsfastighet

I samband med lokaliseringsutredningen av ett nytt vattenverk har frågan om
val av placering kan påverka tillståndet till vattenbortledning enligt gällande
vattendom.
Det gällande tillståndet (AD 70/1966) avser bland annat vattenbortledning för
vattenförsörjning. Av domen framgår att tillståndet omfattar vattenbortledning
via befintlig intagsledning på fastigheten Froarp 5:21. Tillståndet, beträffande
vattenbortledningen, är således knutet till den specifika fastigheten. Intag
från någon annan fastighet omfattas således inte av tillståndet, utan får vid
eventuell flytt sannolikt föregås av ett nytt tillstånd.
Själva vattenverket kan således placeras på annan fastighet såvida intaget
fortgår på Froarp 5:21. Även nya fastigheter kan regleras till
vattentäktsfastigheten utan att det påverkar tillståndet i sig.

3.2

RESERVVATTEN

Förslag till intagspunkt för reservvatten från Mörrumsån är framtaget utifrån
tidigare utredningar och god lokalkännedom. Förslaget bedöms vara ett
rimligt område att arbeta vidare med för reservvatten.
Det föreslagna området är beläget strax söder om Svängsta, se figur 2. Ett
förslag till ledningssträckning från intagsområdet i Mörrumsån fram till de fyra
alternativa placeringarna av ett nytt vattenverk har tagits fram och
presenteras i bilaga 1.
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Figur 2. Översiktskarta med föreslaget intagsområde i Mörrumsån samt
ledningssträckning.

VA-enheten i Karlshamns kommun har godkänt föreslaget intagsområde i
Mörrumsån samt föreslagen ledningssträckning från Mörrumsån som
används i denna lokaliseringsutredning.

3.3

ALTERNATIV 4

Som fjärde alternativ till placering av ett nytt vattenverk föreslås fastigheten
Tostarp 3:51, se figur 3.

Figur 3. Översiktskarta med placering av alternativ 4.

Denna fastighet är förorenad från tidigare sågverks- och
träbehandlingsverksamhet. Fastigheten är i dagsläget abandonerad av
konkursförvaltaren för Viking Timber AB. Karlshamns kommun är huvudman
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för en pågående huvudstudie som bekostas med statliga medel genom
Naturvårdsverket. Då huvudstudien är klar skall en slutlig ansvarsutredning
genomföras. Dessa utredningar måste färdigställas innan förvärv av marken
kan bli aktuellt. Fastigheten kan, förutom anläggande av vattenverk, ha ett
strategiskt bra läge för kommunen ur flera aspekter.
VA-enheten i Karlshamns kommun har godkänt att inkludera Tostarp 3:51
som alternativ 4 i lokaliseringsutredningen.

3.4

LEDNINGSSTRÄCKNINGAR

För ett nytt vattenverk krävs det nya ledningar:
 Ledning för råvatten in till vattenverket, dels från Långasjön, om inte
alternativ 1 väljes, och dels från Mörrumsån.
 Ledning för dricksvatten ut från vattenverket med anslutning till det
befintliga ledningsnätet för dricksvatten, om inte alternativ 1 väljes.
 Ledning för spillvatten ut från vattenverket för anslutning till det
allmänna avloppsnätet, om inte alternativ 1 väljes.
För att kunna bedöma rimligheten i lokaliseringsalternativen samt för att
kunna kostnadsberäkna dem har översiktliga förslag till ledningsdragning
tagits fram, se bilaga 2.
Ledningar mellan östra och västra sidan av Långasjön läggs förslagsvis som
sjöförlagda ledningar över Långasjön. För lokaliseringsalternativ 3 och 4
presenteras ett förslag på ledningssträckning där befintlig
dricksvattenledning från Långasjön istället används för råvatten. I detta
förslag ansluts dricksvatten till befintligt dricksvattennät vid
Tostarpsvägen/Graneforsvägen. Ledningsdragning i anslutning till
Långasjöns strandlinje bedöms inte vara lämplig då framkomligheten är
begränsad och stabiliteten osäker.
Vid en förläggning av en ny sjöledning är det av stor vikt att den befintliga
intagsledningen mäts in och dokumenteras så att inte det uppstår någon
lednings-/sträckningskonflikt med skador som följd.

3.5

KOSTNADSBERÄKNINGAR

Förutsättning för kostnadsberäkningarna är att samtliga alternativ är
jämförbara vad det gäller utformning av byggnader etc. oavsett placering.
2
Ytan för tomten är beräknad till ca 17 000 m vilket är något större än
2
ytförutsättningarna för vattenverket på ca 10 000 m .
Kostnad för rivning av byggnader för och övriga anläggningsobjekt för
alternativ 4 är mycket svår att uppskatta då den beror på en rad olika faktorer
såsom byggnaderna skick och möjlighet till framtida användning, kostnaden
kan därför komma att förändras i framtiden.
I priset för råvattenledning från Mörrumsån ingår en pumpstation vilket i
dagsläget bedöms som tillräckligt.
I kostnaderna för de olika placeringarna ingår ledningsdragning av råvatten,
dricksvatten, spillvattenledning samt väg till placeringen.
I kostnadsberäkningen har följande dimensioner på ledningarna använts:
 Råvatten från Långasjön 700 mm
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 Råvatten från Mörrumsån 630 mm
 Rent vatten till ledningsnätet 700 mm
 Spillvattenledning 200 mm.
 I ledningsschakterna är det räknat med ~20 % bergschakt
Kostnadsberäkning gäller endast markarbeten där entreprenadkostnader är
inkluderade, tillkommande kostnader är projekteringskostnader samt
eventuella saneringskostnader, vilket främst gäller framförallt alternativ 4.
Kalkylerna är baserade på resurser och materialkostnader och därefter
påslag med 25 % för omkostnader och entreprenörsarvode.
Generellt brukar kalkylerna bli något högre prissatta än entreprenörernas då
de förhandlar om inköpspriser mm. samt att de räknar i konkurrens.
De beräknade kostnaderna för de olika alternativen varierar från 41,1 milj. för
alternativ 1 till alternativ 76,1 milj. för alternativ 4. Se bilaga 4 för redovisning
av kostnadsuppskattningen.

3.6

MULTIKRITERIEANALYS

För att på ett så objektivt sätt som möjligt har en multikriterieanalys
genomförts för placering av ett nytt vattenverk enligt alternativ 1-4. Som
jämförelse används det befintliga vattenverket som nollalternativ (Alternativ
0). Att behålla det befintliga verket (0-alternativet) skulle innebära en
renovering av det befintliga verket, se figur 4.

Figur 4. Översiktskarta med befintligt vattenverk.

Analysen har genomförts med följande delats upp i nedanstående kriterier:









Fastighetsförhållanden
Tomt, område
Föroreningar
Framtida expansionsmöjligheter
Tillstånd, planarbete
Skyddsområden, värden
Anslutningsmöjligheter
Påverkan på närboende
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Tid
Anläggningskostnader
Driftkostnader
Risker

För respektive huvudkriterium finns ett antal underkriterier. Samtliga kriterier
med poängsättning (skala 1-5) och uppgifter och resonemang som underlag
för värderingar återfinns i bilaga 3.
Multikriterieanalysen har genomförts i tre varianter:
1. Utan viktning av någon/några kriterier.
2. Utan viktning exkl. fastighetsförhållanden.
3. Viktning med faktorn 1,5 för fastighetsförhållanden,
anläggningskostnader, driftskostnader samt tid.
Det bör tilläggs att resultatet från en multikriterieanalys är inte alltid att visa
ett rätt val utan att öka förståelsen för att olika kriterier, faktorer och intressen
står i konflikt mot varandra. Därmed kan multikriterieanalys visualisera
ställningstaganden mellan olika faktorer och leda till diskussioner eftersom
den visar vad som tagits hänsyn till, vad som valts bort och vilken vikt olika
saker tilldelats. Det är svårt att vara neutral eller objektiv när det kommer till
olika bedömningar. En multikriterieanalys baseras just på värderingar och
trots att man försöker vara neutral eller vikta intressen likvärdigt är det, i
realiteten, alltid ett resultat av användaren, lagar och påtryckningar från olika
parter.

3.6.1

Resultat multikriterieanalys utan viktning

Resultatet av analysen utan att något av kriterierna viktats högre eller lägre
än de andra visas i figur 5.

Figur 5. Resultat av multikriterieanalys utan viktning.

3.6.2

Resultat multikriterieanalys exkl. fastighetsförhållande

Resultatet av analysen exklusive fastighetsförhållanden visas i figur 6.
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Figur 6. Resultat av multikriterieanalys exkl. fastighetsförhållanden.

Syftet med att exkludera kriteriet ”fastighetsförhållanden” är att göra
alternativen mer tekniskt jämförbara då faktorer som markförvärv tagits bort
ur bedömningen.

3.6.3

Resultat multikriterieanalys med viktning

Resultatet av analysen där fastighetsförhållanden, anläggningskostnader,
driftskostnader samt tid viktats högre än övriga kriterier visas i figur 7.

Figur 7. Resultat av multikriterieanalys med viktning.

För att öka vikten av ett antal påverkande kriterier har följande faktorer valts
att ge en högre påverkande faktor i bedömningen.





Fastighetsförhållanden
Tid
Anläggningskostnader
Driftkostnader
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4

SAMMANFATTNING OCH ANALYS

Utifrån ovan utförd multikriterieanalys utfaller alternativ 2 som det mest
fördelaktiga alternativet för att förlägga ett nytt vattenverk. Utfallet beror
framförallt på följande faktorer:
+

Låga anläggningskostnader, när befintliga vägar och ledningar

+

Låga driftkostnader, högre kostnader för att pumpa för övriga alternativ

+

Bedöms inte ha några markföroreningar

+

Möjlighet till framtida expansion

-

Privat fastighetsägare

Att placera ett nytt vattenverk på alternativ 2 innebär att
spillvattenhanteringen måste åtgärdas, bedömningsvis är att denna fråga
ändå måste lösas men blir definitivt högaktuell vid en nybyggnation av ett
vattenverk.
Sammantaget är samtliga alternativ bra för att anlägga ett nytt vattenverk på.
Men det är ett antal bedömningskriterier som avviker mellan de olika
alternativen som avgör utslaget i den sammantagna bedömningen av den
mest fördelaktiga placeringen. Även då en faktor adderats på ett antal
kriterier påverkas inte utfallet nämnvärt vilket bekräftar alternativ 2 som det
mest fördelaktiga.
Att alternativ 4 bedöms som minst fördelaktiga alternativet i samtliga tre
analyser beror på att de osäkerheter som föroreningssituationen medför,
framförallt vad gäller tid och kostnader. Men även osäkerheten kring de
kostnader som uppkommer vid rivning av befintliga byggnader.
Det bör poängteras att förvärv och en placering på Vikning Timber
fastigheten är av en mer övergripande kommunalt strategiskt
ställningstagande. Anledningen till detta är att kommunen får kontroll på
saneringen och ett framtida utnyttjade av fastigheten. Om ett vattenverk
skulle placeras där kan det finns möjligheter till synergieffekter med VA- eller
andra förvaltningar.
För alternativ 1 finns det även etiska ställningstaganden att göra då det rör
sig om inlösen av en fastighet med boende.
Alternativ 0 har använts som ett jämförelsealternativ och innebär att istället
för att bygga ett nytt vattenverk som beslutats, renoveras det befintliga under
pågående beredning av vatten. Utredningen visar att den begränsade
storleken på fastigheten medför problem med att få plats med en tredje
barriär och begränsade möjligheter till framtida expansion. Det medför
dessutom en stor risk för driftstörningar och försämrad arbetsmiljö under
tiden för renovering.
Hela Mieån inklusive Långasjön ligger som förslag till Natura 2000 och
beräknas vara beslutat före det att byggnation påbörjas. Detta innebär att
tillstånd måste sökas, och gäller samtliga alternativ och är därför neutralt ur
ett bedömningsperspektiv.
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Ledningssträckning från intagsområde i Mörrumsån

Bilaga 2

Ledningssträckning för respektive alternativ

Bilaga 3

Multikriterieanalys med samtliga kriterier, värderingar samt
uppgifter som underlag för värdering.

Bilaga 4

Kostnadsuppskattning för olika lokaliseringsalternativ
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
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5
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att från erhållen byggbonus bevilja medel för inköp och implementering av
bygglovprogram i enlighet med kalkylen.
att byggnadsnämnden hanterar driften inom befintliga ramar (support, licenser,
utbildning mm)
Sammanfattning
Bakgrund
Karlshamns kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har ett bygglovprogram
som underlättar ärendehanteringen. Inför införandet av Ephorte lovade det norskägda
företaget under sin dialog med Karlshamns kommun att utveckla ett bygglovprogram
kompatibelt med Ephorte. Företaget bytte sedan ägare och de nya ägarna hade annan
inställning till frågan. Utvecklingen har gått framåt under de senaste åren vad gäller
digitalisering inom samtliga samhällssegment. Ett bygglovprogram betraktas numera
därför mera som ett redskap för modern handläggning, en hygienfaktor och en
självklarhet i ett samhälle som hela tiden anpassar och utvecklar sina tjänster gentemot
medborgare.
Motivering
Idag kommer bygglovsansökningar in via e-post och i pappersform. Digitala ritningar
skrivs ut i samband med fördelning av ärenden och granskas antingen digitalt eller
manuellt beroende av ärendets art och omfattning. Granskning är den viktigaste delen
av kommunens myndighetsutövning. Den utgör en grundpelare i kvalitativ och rättssäker
ärendehantering där stor vikt läggs vid professionalitet, effektivitet, medborgarperspektiv
och faktagranskning och kan inte göras av ett datorprogram. Den tid som
bygglovspersonal idag lägger på administration och andra arbetsuppgifter av enklare art
kommer genom inköp av ett adekvat bygglovprogram att reduceras. På sikt kommer
dessa att ersättas av kvalificerade uppgifter som skapar mervärde för medborgaren och
företagaren, möjliggör bättre och snabbare ärendeflöden och därmed i större
utsträckning bidrar till positiv samhällsutveckling.
Andra positiva aspekter av digitalisering är: ökad kreativitet och bättre arbetsmiljö,
möjlighet till utökad servicegrad (tex rådgivning i tidigt skede), bättre rättssäkerhet
(genom möjlighet till inbyggda kontrollpunkter i systemet), effektiv användning av
kvalificerad personal, minskade felmarginaler, möjlighet att följa ett ärende efter
bygglovsbeslut (tex fakturering), minskat tryck på andra avdelningar (tex kansliet och
medborgarservice), möjlighet till bättre uppföljning av kvalitet och effektivt framtagande
av statistik.
Förutom tids- och miljövinster kommer digitalisering av bygglovverksamheten på sikt,
tillsammans med införandet av e-tjänster, att öka allmänhetens insyn i det egna ärendet
och inflytande över kommunens processer. I förlängningen kommer det nya arbetssättet
att leda till minskad klyfta mellan medborgare och kommunens politiker och
tjänstepersoner vilket är positivt utifrån en demokratisk synvinkel.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Emina Kovacics tjänsteskrivelse, 2019-03-19
Kalkyl, utarbetad av Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt Emina Kovacic
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1157

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
97

Äskande om medel för inköp och implementering av bygglovprogram
Förslag till beslut
att från projektkonto 2127 bevilja medel för inköp och implementering av
bygglovprogram i enlighet med kalkylen.
att byggnadsnämnden hanterar driften inom befintliga ramar (support, licenser,
utbildning mm)
Sammanfattning
Bakgrund
Karlshamns kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har ett bygglovprogram
som underlättar ärendehanteringen. Inför införandet av Ephorte lovade det norskägda
företaget under sin dialog med Karlshamns kommun att utveckla ett bygglovprogram
kompatibelt med Ephorte. Företaget bytte sedan ägare och de nya ägarna hade annan
inställning till frågan. Utvecklingen har gått framåt under de senaste åren vad gäller
digitalisering inom samtliga samhällssegment. Ett bygglovprogram betraktas numera
därför mera som ett redskap för modern handläggning, en hygienfaktor och en
självklarhet i ett samhälle som hela tiden anpassar och utvecklar sina tjänster gentemot
medborgare.
Motivering
Idag kommer bygglovsansökningar in via e-post och i pappersform. Digitala ritningar
skrivs ut i samband med fördelning av ärenden och granskas antingen digitalt eller
manuellt beroende av ärendets art och omfattning. Granskning är den viktigaste delen
av kommunens myndighetsutövning. Den utgör en grundpelare i kvalitativ och rättssäker
ärendehantering där stor vikt läggs vid professionalitet, effektivitet, medborgarperspektiv
och faktagranskning och kan inte göras av ett datorprogram. Den tid som
bygglovspersonal idag lägger på administration och andra arbetsuppgifter av enklare art
kommer genom inköp av ett adekvat bygglovprogram att reduceras. På sikt kommer
dessa att ersättas av kvalificerade uppgifter som skapar mervärde för medborgaren och
företagaren, möjliggör bättre och snabbare ärendeflöden och därmed i större
utsträckning bidrar till positiv samhällsutveckling.
Andra positiva aspekter av digitalisering är: ökad kreativitet och bättre arbetsmiljö,
möjlighet till utökad servicegrad (tex rådgivning i tidigt skede), bättre rättssäkerhet
(genom möjlighet till inbyggda kontrollpunkter i systemet), effektiv användning av
kvalificerad personal, minskade felmarginaler, möjlighet att följa ett ärende efter
bygglovsbeslut (tex fakturering), minskat tryck på andra avdelningar (tex kansliet och
medborgarservice), möjlighet till bättre uppföljning av kvalitet och effektivt framtagande
av statistik.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Förutom tids- och miljövinster kommer digitalisering av bygglovverksamheten på sikt,
tillsammans med införandet av e-tjänster, att öka allmänhetens insyn i det egna ärendet
och inflytande över kommunens processer. I förlängningen kommer det nya arbetssättet
att leda till minskad klyfta mellan medborgare och kommunens politiker och
tjänstepersoner vilket är positivt utifrån en demokratisk synvinkel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skriven av Stadsarkitekt Emina Kovacic, daterad 2019-03-19
Kalkyl, utarbetad av Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafssons
Beslutet skickas till
Jan Bremberg
Daniel Wäppling
Ulrika Nordén Johansson
Ulrika Häggvall Lundberg
Anneli Gustafsson
Emina Kovacic
Sofi Ridbäck

Emina Kovacic
Stadsarkitektt
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad driftpåverkan
större än 1 mnkr
Förvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektets namn
IT-strategin, Bygglovsprogram

Verksamhet
Stadsbyggnadsavdelningen - Bygglov
Projektnummer
2127

Prioritering
1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för investeringar och
leasing (ja/ nej)

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och JA
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer /ja/ nej)

JA

Den tid som bygglovspersonal idag lägger på administration och andra arbetsuppgifter av enklare art kommer genom inköp av ett adekvat bygglovsprogram att
reduceras. På sikt kommer dessa att ersättas av kvalificerade uppgifter som skapar mervärde för medborgaren och företagaren, möjliggör bättre och snabbare
ärendeflöden och därmed i större utsträckning bidrar till positiv samhällsutveckling.
Andra positiva aspekter av digitalisering är: effektiv användning av kvalificerad personal, ökad kreativitet och bättre arbetsmiljö, möjlighet till utökad servicegrad
(tex rådgivning i tidigt skede), bättre rättssäkerhet (genom möjlighet till inbyggda kontrollpunkter i systemet), minskade felmarginaler, möjlighet att följa ett
ärende efter bygglovsbeslut (tex fakturering), minskat tryck på andra avdelningar (tex kansliet och medborgarservice) och möjlighet till bättre uppföljning av
kvalitet och effektivt framtagande av statistik.
Förutom tids- och miljövinster kommer digitalisering av bygglovverksamheten, tillsammans med införandet av e-tjänster, att öka allmänhetens insyn i det egna
ärendet och inflytande över kommunens processer. I förlängningen kommer det nya arbetssättet att leda till minskad klyfta mellan medborgare och kommunens
politiker och tjänstepersoner vilket är positivt utifrån en demokratisk synvinkel.

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total

Köp av tjänst och system:
Införande
Utbildning
Konventering av gammal
data
Kopplingar till interna
system
Projektledning internt

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

Tom

Budget

2017

2018

Budget Plan (tkr i löpande priser)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0
-455 000
-60 000

-455 000
-60 000

-240 000

-240 000

-140 000

-140 000

-165 000
0
-1 060 000

-165 000

0

0 ########

0

0

0

0

0

0
0
0
0
-1 060 000

0
0

0
0
0 ########

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-212 000
-16 800

-212 000
-10 000

-212 000
-10 000

-212 000
-5 000

-212 000
-5 000

130 000

175 000

200 000

200 000

-212 000
-15 900

-212 000
-12 720

-212 000
-9 540

-212 000
-6 360

-212 000
-3 180

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

2019
-106 000
-16 800

Abonnemang/licenskostnader (halvår2019, därefter helår)
Supportstöd av leverantör

2020

2021

Avgående kostnader eller effektiviseringar.
Tidsvinst + ökade intäkter
Avskrivning
Intern ränta

20,00%
1,50%

2022

2023

2024

Summa kostnader
Intäkter

0

-122 800

-456 700

-316 720

-268 540

-235 360

-232 180

Summa intäkter
Summa nettokostnader
Kategori:

0
0

0
-122 800
Status:

0
-456 700

0
-316 720

0
-268 540

0
-235 360

0
-232 180

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen
Annat

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

X

Digitalisering

5. Samplanering har skett med:
X

KLF

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

X

SHBF

UTB

Annan:

X

Strategi- och
beredanderådet

Lokalförsörjningsgruppen

Förvaltn för
arbete och
välfärd
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlåta samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av öl
klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst
att överlåtelsen sker den 1 juli 2019
att Miljöförbundet därefter fullgör samtliga medlemskommuners åtaganden inom
området
Sammanfattning
Sedan år 2013 finns ett samverkansavtal avseende tillsyn av alkoholservering och
försäljning av öl klass II upprättat mellan Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner. Karlshamn har åtagit sig att för egen och samverkanskommunernas del ta
emot anmälningar om folkölsförsäljning samt bedriva yttre tillsyn av denna försäljning
och av de verksamheter som innehar serveringstillstånd. Arbetet utförs av
alkoholinspektören som är anställd i Karlshamns kommun. Alkoholinspektören är tillika
tobakshandläggare i kommunen. I samband med ny tobakslagstiftning ämnar
Karlshamns kommun överföra denna verksamhet Till Miljöförbundet Blekinge Väst, så
som Sölvesborgs och Olofströms kommuner redan gjort. I samband med
verksamhetsövergången blir alkoholinspektören anställd i det gemensamma
Miljöförbundet.
Karlshamns kommun har därför ställt fråga till de övriga samverkanskommunerna om de
kan godkänna en överlåtelse av samverkansavtalet till Miljöförbundet så att
alkoholtillsynen kan fortgå i sin nuvarande form, fast organiserad under förbundet.
Kommunerna har svarat positivt på förfrågan, varvid den nämnd som ansvarar för
verksamheten i respektive kommun har att formellt godkänna överlåtelsen.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-21
Överlåtelse av samverkansavtal
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Samverkanskommunerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§
99

Överlåtelse av samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt
försäljning av folköl klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att överlåta samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av öl
klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst
att överlåtelsen sker den 1 juli 2019
att Miljöförbundet därefter fullgör samtliga medlemskommuners åtaganden inom
området
Sammanfattning
Sedan år 2013 finns ett samverkansavtal avseende tillsyn av alkoholservering och
försäljning av öl klass II upprättat mellan Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner. Karlshamn har åtagit sig att för egen och samverkanskommunernas del ta
emot anmälningar om folkölsförsäljning samt bedriva yttre tillsyn av denna försäljning
och av de verksamheter som innehar serveringstillstånd. Arbetet utförs av
alkoholinspektören som är anställd i Karlshamns kommun. Alkoholinspektören är tillika
tobakshandläggare i kommunen. I samband med ny tobakslagstiftning ämnar
Karlshamns kommun överföra denna verksamhet Till Miljöförbundet Blekinge Väst, så
som Sölvesborgs och Olofströms kommuner redan gjort. I samband med
verksamhetsövergången blir alkoholinspektören anställd i det gemensamma
Miljöförbundet.
Karlshamns kommun har därför ställt fråga till de övriga samverkanskommunerna om de
kan godkänna en överlåtelse av samverkansavtalet till Miljöförbundet så att
alkoholtillsynen kan fortgå i sin nuvarande form, fast organiserad under förbundet.
Kommunerna har svarat positivt på förfrågan, varvid den nämnd som ansvarar för
verksamheten i respektive kommun har att formellt godkänna överlåtelsen.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-21
Överlåtelse av samverkansavtal
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Samverkanskommunerna

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Anna Persson
Utredare
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Överlåtelse av samverkansavtal rörande tillsyn av
alkoholservering samt försäljning av folköl klass II
Sedan 2013-03-01 finns ett avtal om samverkan kring tillsyn av alkoholserveringar och
försäljning av folköl klass II mellan kommunerna i samverkansorganet Blekinge väst.
Tillsynen har organiserats så att den utförts av alkoholinspektören i Karlshamns kommun. I
inspektörens tjänst ingår även att vara tobakshandläggare. I samband med att Karlshamns
kommun överlåter ansvar enligt tobakslagen m.m. till Miljöförbundet övergår tjänsten som
alkoholinspektör till förbundets organisation. Karlshamns kommun önskar därför överlåta
avtal med Sölvesborg och Olofströms kommuner om samverkan rörande alkoholservering
och försäljning av folköl till Miljöförbundet Blekinge Väst och förbundet åtar sig att fr o m
2019-07-01 utföra avtalat uppdrag för de tre samverkanskommunerna.
Karlshamns kommun överlåter härmed befintligt samverkansavtal rörande tillsyn av
alkoholservering samt försäljning av folköl klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst .

Karlshamn den

2019

Sölvesborg den

2019

____________________________

____________________________

Erik Bergman

Johanna Randsalu

Kanslichef Karlshamns kommun

Förbundschef Miljöförbundet Blekinge
Väst

I enlighet med samverkansavtalets § 10 får befintligt avtal inte överlåtas på annan utan
kommunernas godkännande.
Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun godkänner härmed att Karlshamns kommun
överlåter samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av folköl klass
II till det gemensamma Miljöförbundet Blekinge Väst.

Olofström den

2019

Sölvesborg den

2019

____________________________

____________________________

Anna-Karin Johansen

Björn Petersson

Administrativ chef Olofströms kommun

Individ- och familjeomsorgschef,
Sölvesborgs kommun

Avtalet förutsätter för sin giltighet godkännande av kommunstyrelsen i Karlshamns kommun
respektive direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst samt vad avser överlåtelse enligt 10 §
samverkansavtalet godkännande i respektive verksamhetsnämnd i Olofströms och
Sölvesborgs kommuner.
Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, ett för vardera parten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Länsövergripande samverkansavtal
att Länsövergripande samverkansavtal ersätter
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, 2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen
samtidigt, 2014-2015
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har 2019-03-21 § 49 lämnat yttrande och
beslutsunderlag.
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen beslut om att vid revideringen skulle
avtalen samordnas i ett samverkansavtal.
Syftet med samverkansavtalet är:
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för
målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola,
socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa
huvudmän ska utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över
huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Länsövergripande samverkansavtal 2018-2020
Beslut Nämnden för arbete och välfärd § 49/2019
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Region Blekinge
Berörda kommuner
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Förslag till beslut
att godkänna Länsövergripande samverkansavtal
att Länsövergripande samverkansavtal ersätter
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, 2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med
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Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har 2019-03-21 § 49 lämnat yttrande och
beslutsunderlag.
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen beslut om att vid revideringen skulle
avtalen samordnas i ett samverkansavtal.
Syftet med samverkansavtalet är:
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för
målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola,
socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa
huvudmän ska utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över
huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-27
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1. Bakgrund
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående länsövergripande samverkansavtal beslut om att dessa avtal vid revideringen skulle samordnas i ett samverkansavtal.
Detta avtal ersätter nedanstående avtal.
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, 2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015
Avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna. Därefter
finns områdesspecifika avsnitt.

1.1 Styrande dokument
För att tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan mellan kommunerna
och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen samt Primärvårdsförvaltningen vid Landstinget
Blekinge.
Samarbetet ska fungera väl, så att alla personer med behov av samhällets stöd kan få det
snabbt, väl individanpassat och på ett så verkningsfullt sätt som möjligt. Den enskilda
människans behov ska stå i fokus. Det faktum att kommun och landsting har olika ansvarsområde får inte vara ett hinder för ett effektivt omhändertagande.
Individerna ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet. Bemötandet ska präglas av respekt för individen, vilket bland annat innebär delaktighet i planering och beslut om den egna
vården.
Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och sjukvårdslagen
(Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), och Socialtjänstlagen (2001:435, SoL). Bestämmelserna
syftar till att säker-ställa samarbete kring personer med behov av insatser från båda
huvudmännen. För barn och ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola.
I 12 kap 7 § SoL anges följande: ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och
från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen
ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov
till-godosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbete med planen ska påbörjas utan
dröjs-mål”.
Motsvarande lydelse återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 4 §.
Vidare anger HSL och SoL skyldighet att ingå överenskommelse om samarbete i fråga om
personer med psykisk funktionsnedsättning (HSL 8 kap 7 §, SoL 8a § ).1
Från 1 juli 2013 infördes i 5 kap 9a § SoL: ”Kommunen ska ingå överenskommelse med landstinget om
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel”.
Motsvarande lydelse anges i kap 16 § 3 HSL.
1

Meddelandeblad nr 1/2010, Överenskommelse om samarbete
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1.2 Barnperspektivet
Svensk lagstiftning inom vård och omsorgsområdet genomsyras av ett förstärkt barnperspektiv.2 Detta innebär att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn
och som fattas av stat, kommun och landsting. Motsvarande bestämmelse finns i FN:s
Barnkonvention.3 Vikten av att göra barn delaktiga genom att ge dem information och lyssna
på barnens egna synpunkter har förtydligats i SoL, LSS, HSL och Skollagen.4 Motsvarande
bestämmelse finns även i Barnkonventionen.5 Med barn avses personer under 18 år.6

2. Syfte
Syftet med samverkansavtalet är:
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för
målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst,
psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa huvudmän ska
utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen

3. Generella utgångspunkter för olika
behovsgrupper
3.1 Parter
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström kommun och Landstinget Blekinge.

3.2 Ansvarsfördelning
I samverkansavtalet hanteras utgångspunkterna för övergripande samverkan. Ansvarsfördelning
som är specifik för respektive målgrupp, se kap 4.
3.2.1 Generellt ansvar

Kommun
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp
som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som åvilar andra
huvudmän.

1 kap 2 § SoL, 6 a § LSS,
Artikel 3 FNs Barnkonvention
4 3 kap 5 § SoL, 8 § LSS, 5 kap 7 § HSL, 4 kap 9 § Skollagen
5 Artikel 12 FNs Barnkonvention
6 Artikel 1 FNs Barnkonvention
2
3
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Kommunens socialtjänst har ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt insatser enligt
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
I ansvaret ingår att utreda den enskildes behov av hjälp och stöd, bedöma och fatta beslut,
tillhandahålla, följa upp och samordna insatserna. Insatserna bygger på frivillighet och
självbestämmande, normalisering och helhetssyn. Den enskilde ska enligt socialtjänstlagen uppnå
skälig levnadsnivå och ska enligt LSS ha goda levnadsvillkor.
Kommunen har ansvar för att informera om insatser och service och att förmedla kontakter till
andra myndigheter. I socialtjänstens olika delar ingår också uppsökande och förebyggande arbete.
I skollagen regleras kommunens ansvar för barnets/elevens rätt till stöd. I skolverksamhet är
individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram centrala redskap och det finns en särskild
organisation för elevhälsa (skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagogisk
personal). Även för barn i förskola är rätten till stöd och verksamhetens skyldighet att planera
stödåtgärder reglerad.
Skolan ansvarar för de kartläggningar/utredningar som behövs utifrån elevens behov av stöd för
att nå målen enligt skolans uppdrag.
Landsting
Psykiatri, habilitering, och primärvård ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och
sjukvård bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa. Arbetet med att förebygga, utreda och
behandla sjukdomar och skador samt minska och lindra lidande ska ske på lika villkor och för
hela befolkningen inom upptagningsområdet.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska sjukvården medicinskt utreda och behandla
sjukdomar och skador. Den som har störst behov ska ges företräde till vården. Vården ska bygga
på respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Psykiatri, habilitering, och primärvård har ansvar för insats enligt LSS 9 § 1 – rådgivning och
annat personligt stöd (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) som
ställer krav på särskilt kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och
varaktiga funktionshinder.

3.3 Målgrupp
I samverkansavtalet finns målgruppsspecifika avsnitt gällande personer med behov av samtidiga
insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som landsting för följande grupper
-

barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl
kommun som landstinget

-

vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning

-

personer med substansberoende

3.4 Gemensamma mål och utgångspunkter för samverkan
Målet med samverkan är att utifrån helhetssyn i dialog med den enskilde, närstående och mellan
parterna utforma ett stöd som leder till förbättrade levnadsförhållanden för brukaren.
Barn och ungdomar med sammansatta komplexa behov som behöver samtidiga stöd från olika
aktörer skall få ett individuellt anpassat stöd för att få de bästa möjliga uppväxtvillkor.
Förhållningssättet mellan landsting och kommun ska bygga på samverkan så att brukare inte
skickas mellan olika företrädare.
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Den enskilde brukarens behov av insatser och målsättningen med insatserna ska framgå i en
samordnad individuell plan (SIP).
I all samverkan ska brukaren bemötas med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.

3.5 Former för samverkan
3.5.1 Samordnad individuell plan (SIP)

För att samordna insatser utifrån den enskildes behov ska en samordnad individuell plan
upprättas.
Lagregel om gemensam planering
2 kap 7 § socialtjänstlagen och 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen
”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen
tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan.”
Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för kommuner och landsting att upprätta skriftliga
individuella planer för de personer som behöver det för att kunna få sina behov tillgodosedda
genom insatser från båda huvudmännen.
För att upprätta en sådan plan krävs den enskildes samtycke. Arbetet ska om möjligt göras
tillsammans med den enskilde och även med anhöriga, om inte den enskilde motsätter sig detta.
Vårdnadshavarna har huvudansvaret för sina barn och skall vara delaktiga i alla överläggningar
och beslut som rör deras barn. Barnen ska medverka vid upprättandet av SIP utifrån ålder och
mognad.
En samordnad Individuell Plan (SIP) ska upprättas när den enskilde har behov av insatser som
behöver samordnas från mer än en vård- och omsorgsgivare d.v.s. även internt inom en och
samma huvudman. En samordnad individuell plan ska upprättas om den enskilde begär det
eller om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina
behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas
skyndsamt, så snart ett behov av en plan har upptäckts. Initiativet tas av den huvudman som
upptäcker behovet, varje huvudman är skyldig att delta om de blir kallade till SIP. I normalfallet
innebär det att den första kontakten mellan landsting och kommun tas inom några dagar från
det att ett behov har identifierats. Tiden måste dock anpassas till behoven hos den enskilde. De
samordnade individuella planerna ska vara ett gemensamt upprättat dokument som
kontinuerligt ska följas upp och revideras.
Planerna skall innehålla:
-

mål för insatserna
vilka insatser respektive huvudman och dess olika aktörer ska ansvara för
vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landsting eller kommun
vem av aktörerna som ska ha det övergripande ansvaret för planen
när uppföljning och utvärdering ska ske

3.5.2 Regionalt ledningssystem

Ledningssamverkan (LSVO) avser vård och omsorg för personer som har behov av insatser från
båda huvudmännen, oavsett ålder, funktionshinder, stöd, insats eller vårdform.
LSVO består av förvaltningschefer som berörs av avtalet i länets kommuner och i landstinget och
ansvarar för:
-

övergripande strategiska samverkansfrågor som berör hela länet
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-

att följa upp att samverkansavtalets intentioner vidmakthålls
att hantera samverkansfrågor som inte kan lösas i verksamhetsgruppen för
IFO/psykisk hälsa/funktionshinder
att årligen upprätta en handlingsplan

Gruppen träffas en gång per månad, rollen som sammankallande växlas årligen mellan
verksamheterna. Sekreterare är medarbetare på avdelningen för kunskapsstöd, Landstinget
Blekinge.
Verksamhetsgruppen IFO/psykisk hälsa/funktionshinder består av verksamhetschefer eller
motsvarande (andra linjens chefer) som berörs av avtalet i länets kommuner och i landstinget
och ansvarar för att:
-

Implementera detta avtal och eventuella nya överenskommelser.
Skapa bra samverkan och lösa eventuella samverkansproblem mellan huvudmännen
Utveckla arbetssätt för samarbete.
Utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda sakfrågor på området till LSVO för
eventuellt beslut.
Med stöd från stödprocesser verkställa uppdrag från LSVO.
Verkställa regional verksamhetsplan för området.

-

Till gruppen ska representanter för skolverksamheten adjungeras då de inte är en part i avtalet.
God samverkan kring barn och unga kan inte upprätthållas om representant från
skolverksamheten saknas.
Gruppen träffas en gång per månad, sammankallande är medarbetare på avdelningen för
kunskapsstöd, Landstinget Blekinge.
Lokal samverkansgrupp inrättas i varje kommun, en för vuxna och en för barn. Den lokala
samverkansgruppen består företrädesvis av första linjens chefer i länets kommuner och
landsting.
Den lokala samverkansgruppen ansvarar för:
-

att ta fram lokala samverkansavtal och lokala samverkansrutiner utifrån det
länsövergripande avtalet
följa upp och utvärdera den lokala samverkan
hantera samverkansfrågor som inte går att lösa i det dagliga arbetet
årligen upprätta en lokal handlingsplan med den länsövergripande handlingsplanen
som utgångspunkt
årligen redovisa lokala handlingsplanen till respektive verksamhetsgrupp.
sammanställa avvikelserapporterna och rapportera till verksamhetsgruppen en gång per
år

Den lokala handlingsplanen ska upprättas i samråd med organisationer som företräder
patienter, brukare och anhöriga.

3.6 Stöd till anhöriga och närstående
Gemensam inriktning
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 Anhöriga skall ses som en resurs i vård och rehabiliterings/habiliteringsarbetet och
huvudmännen skall verka för att de får den hjälp och det stöd de behöver.
 Båda huvudmännen skall samverka för att ge stöd och insatser till anhöriga/närstående.
Kommunens ansvar
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen7 erbjuda stöd till anhöriga.
Landstinget ansvar
En av Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa8, vilket när det gäller anhöriga
bl.a. innebär att fånga upp behov, informera om kommunernas och landstingets anhörigstöd.

3.7 Hjälpmedel
Personer som ingår inom ramen för detta avtal kan vara i behov av hjälpmedel. ”Handbok för
hjälpmedelshantering” samt i gällande anvisningar innehåller information om hur
hjälpmedelshanteringen fungerar i Blekinge. Innehållet i handboken baseras på gällande
lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Blekinge angående hjälpmedel.
Kostnadsansvar för hjälpmedel är fördelat enligt nedan:
o Till personer i särskilt boende – kommunen
o Till personer som bor i ordinärt boende och som har hemsjukvård eller då förskrivningen
kräver hembesök – kommunen
o Till personer som bor i ordinärt boende och förskrivningen ej kräver hembesök –
landstinget

3.8 Ekonomisk ersättning
Allt deltagande i samverkansarbetet utifrån detta avtal ska ske kostnadsfritt.
Vid överenskommelse om extern placering ska kostnaderna fördelas utifrån parternas
ansvarsområden. Landstinget ansvarar ekonomiskt för hälso- och sjukvårdsinsatser vid externa
placeringar. Kommunen ansvarar för vård och omsorg samt skola vid externa placeringar.
Överenskommelse om samfinansiering skall vara klarlagd innan placering sker. Parterna är
skyldiga att snarast delta i diskussionen om samfinansiering.

3.9 Avvikelse gällande samverkan
Avvikelse gällande samverkan rapporteras till den lokala samverkansgruppen. Den lokala
samverkansgruppen sammanställer avvikelserapporterna och rapporterar till verksamhetsgruppen
en gång per år, 31/12, se bilaga 1.

3.10 Tvister
Vid tvister lyfts ärendet till närmaste chefsnivå. Detta ska ske skyndsamt.
7 5 kap 10 § Socialtjänstlagen.
8
Hälso- och sjukvårdslagen 3 kap 2 §.
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3.11 Uppföljning
Samverkansavtalet ska följas upp årligen.
Årliga rapporter sammanställs av respektive lokal samverkansgrupp för att lämnas till LSVO per
den 30 oktober. I den årliga rapporten ska redovisas
-

antalet nya respektive antal genomförda samordnade individuella planer per enskild samt
totalt antal genomförda SIPar. Lämnas i gemensam mall, se bilaga.

-

antalet rapporterade brister i samverkan/antal avvikelser, se bilaga

-

aktiviteter utifrån beslutad handlingsplan

3.12 Implementering
Respektive part ansvarar för att avtalet implementeras i egen organisation.

3.13 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med den 2017-01-01 och till och med den 2020-12-31 med en
uppsägningstid på 12 månader. Om landstinget eller en kommun säger upp detta avtal upphör
det att gälla för samtliga kommuner och landsting i och med uppsägningstidens utgång.
Om den årliga uppföljningen enligt 3.11 visar att avtalet behöver revideras kan mindre
förändringar beslutas av gruppen för Ledningssamverkan Vård och Omsorg (LSVO) under
avtalsperioden. Detta gäller även vid förändringar i verksamheten.

4. Specifika utgångspunkter för respektive målgrupp
4.1 Samverkan gällande barn och ungdomar upp till 18 år
4.1.1 Målgrupp

Barn och ungdomar upp till 18 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl
kommun som landstinget.
4.1.2 Ansvarsfördelning

Kommunens uppdrag och ansvar
Socialtjänst
Kommunens ansvar när det gäller barn regleras i Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service (LSS)
och i Lag om vård av unga (LVU). Socialtjänstens insatser ska bygga på respekt för individens
självbestämmande och integritet och utformas och genomföras tillsammans med den enskilde.
Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar har trygga och goda förhållanden och i nära
samarbete med hemmet främja en gynnsam utveckling hos barn och ungdomar. Socialtjänsten
ska särskilt uppmärksamma barn som riskerar en ogynnsam utveckling och i nära samarbete med
hemmet sörja för att barn får det skydd och stöd de behöver.
Skola
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I 29 kap. 13 § skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Av bestämmelsen framgår att huvudmannen för de verksamheter som avses i
denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som
rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer
och andra som berörs.
Enligt 2 och 3 kap Skollagen har varje barn/elev en otvetydig rätt till stöd. I skolverksamhet är
individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram centrala redskap och det finns en särskild
organisation för elevhälsa (skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagogisk
personal). Även för barn i förskola är rätten till stöd och verksamhetens skyldighet att planera
stödåtgärder reglerad. Skolan ansvarar för de kartläggningar/ utredningar som behövs utifrån
elevens behov av stöd för att nå målen enligt skolans uppdrag.
Landstingets uppdrag och ansvar
Landstingets ansvar när det gäller bemötande och omhändertagande av barn regleras i hälso- och
sjukvårdslagen. Vården ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig och tillgodose barnets behov av
kontinuitet och säkerhet i vården. Vården ska även bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patient och hälso- och
sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvården ska, på socialnämndens initiativ, samverka med andra
samhällsaktörer i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Ansvarsfördelning
Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings-, stöd- och
behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.
Kommun

Landsting

Förebyggande och
hälsofrämjande
arbete






 Föräldrautbildning
 Stöd till barn som varaktigt bor med
personer som har psykisk störning,
psykisk funktionsnedsättning, missbrukar
alkohol eller annat beroendeframkallande
medel eller har en allvarlig fysisk sjukdom
eller skada, (HSL)

Uppsökande
verksamhet

 Fältverksamhet
 Kommunalt aktiveringsansvar

Utredning,
bedömning

 Utredningar av sociala förhållanden
enligt Socialtjänstlagen
 Utredningar/kartläggningar av elevers
stödbehov

 Utredning, bedömning och diagnostik
enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Insatser enligt SoL
och HSL

Socialtjänsten ska erbjuda t.ex.:
 Psykosocial behandling till barn och
föräldrar
 Kontaktperson/-familj
 Pedagogiskt och praktiskt föräldrastöd
 Habilitering för personer i särskilt
boende och i daglig verksamhet

LSS-insatser

Kommunen ska erbjuda följande
behovsbedömda insatser:

Landstinget ska erbjuda:
 Medicinska åtgärder, behandling och
uppföljning av relationsproblem i
familjen, funktionsnedsättningar och
psykiatriska problem
 Krisbearbetning och stödkontakter
 Habilitering för personer i ordinärt
boende
Landstinget ska erbjuda följande
behovsbedömda insatser:

Föräldrastöd, föräldrautbildning
Drogförebyggande arbete
Information och rådgivning
Elevhälsa
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Personlig assistans
Kontaktperson
Avlösarservice
Kortidsvistelse
Korttidstillsyn
Familjehem och Bostad med särskild
service
 Ledsagarservice
HSL – insatser för
enskilda med
insatser enligt LSS
och i skolan

Kommunen ansvarar för hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå i bostad
med särskild service.



rådgivning och personligt stöd

Landstinget ansvarar för alla övriga hälsooch sjukvårdsinsatser, exklusive
hemsjukvårdinsatser.

Skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog
är att betrakta som personal inom HSL när
det gäller arbete riktat mot enskild individ
och där insatsen berör patientsäkerheten.
Kommunen är vårdgivare och har enligt
detta uppdrag att utse en verksamhetschef
för elevhälsans medicinska insatser.
Uppdraget är omfattande och innebär
insatser kring kvalitetssäkring, rutiner och
ledning avseende patientsäkerheten.
Vård och insatser
utanför egna
hemmet

Tvångsåtgärder
Hjälpmedel i skolan

Bedömning och
utredning av särskilt
stöd i skolan

Generella
svårigheter att nå
skolans mål &
specifika

Socialtjänsten har ansvar för att de barn
som behöver vårdas eller bo i ett annat
hem än det egna får plats i;
 Familjehem eller HVB-hem

Landstinget har ansvar för att barn vars
behandling enligt Hälso- och Sjukvårdslagen
kräver intagning i vårdinrättning/ behandling
på sjukhus.

Skolan ansvarar för skolgång vid extern
placering.

Landstinget har även ansvar för hälso- och
sjukvårdsinsatser för barn boende på HVBhem.

När kostnadsansvaret för HVB-placering
ska delas mellan kommunen och
landstinget ska överenskommelse om
samfinansiering vara klarlagd innan
placering sker.
Socialtjänsten ansvarar för vård enligt
LVU.

När kostnadsansvaret för HVB-placering ska
delas mellan kommunen och landstinget ska
överenskommelse om samfinansiering vara
klarlagd innan placering sker.

Utredning och anskaffning av pedagogiska
hjälpmedel, läromedel och utrustning.

Utredning och förskrivning av Personliga
och specialanpassade hjälpmedel.

Se lathund för olika hjälpmedelstyper i
skolan från Hjälpmedelsinstitutets
utredning ”Vems är ansvaret för hjälpmedel i
skolan?” samt ”Handbok för
hjälpmedelshantering i Blekinge”

Se lathund för olika hjälpmedelstyper i
skolan från Hjälpmedelsinstitutets utredning
”Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan?” samt
”Handbok för hjälpmedelshantering i Blekinge”

Utredning om särskilt stöd Psykologisk,
social och medicinsk utredning.
Se Socialstyrelsens ”Vägledning för
elevhälsan”.

Som komplement till skolans utredningar
kan rektor tillfråga andra aktörer i
utredningen som barn- och
ungdomshabiliteringen, barn- och
ungdomspsykiatrin eller annan
specialistsjukvård.

Psykologutredning.
Se Socialstyrelsens ”Psykologutredning i
skolan”

Se Socialstyrelsens ”Vägledning för elevhälsan”.

Landstinget ansvarar för vård enligt LPT.
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svårigheter
i skolmiljön
Utredning inför
mottagande i
särskola
Se ”Mottagande i
grundsärskolan och
gymnasiesärskolan”,
Skolverkets Allmänna
råd
Utredning,
bedömning av
ADHD och/eller
autism
Barn och unga upp till
18 års ålder

Utredning av
språkstörning
respektive dyslexi
Barn, unga och vuxna

Skolverksamhet har ansvar för att upprätta
rutiner för de fyra bedömningar som ingår
i utredning inför mottagande i särskola.
- Pedagogisk
- Psykologisk
- Medicinsk
- Social
Vid tveksamheter/oklarheter kan rektor
hämta in kompletterande uppgifter från
landstinget.
-

-

Utredningar av sociala förhållanden
enligt Socialtjänstlagen 11:1
Utredningar/kartläggningar av
elevers stödbehov
Eventuell medicinska uppföljning
(blodtryck, vikt och längd) enligt
separat avtal med respektive skola.

Utredning av läs och skrivförmåga görs av
skolan och innefattar en fördjupad
pedagogisk bedömning och skolans
sammanfattande bedömning.

Landstinget bistår med kompletterande
uppgifter vid behov.

-

Utredning, bedömning och
diagnostik enligt Hälso- och
sjukvårdslagen.
Medicinska uppföljningar,
överenskommelse kan göras med
enskilda skolor.

BUP och Habiliteringen samarbetar ofta
kring patientgruppen och en patient kan
samtidigt ha hjälp från båda verksamheterna.
Specialistpsykiatrin ansvarar för att utreda
frågeställningar avseende ADHD,
Habiliteringen för att utreda autism och
autism med samtidig utvecklingsstörning.
Om någondera enhet har påbörjat utredning
och ytterligare frågeställning eller att
utredningen visar ADHD eller autism eller
vise versa så fortsätter den enhet som
påbörjat den aktuella utredningen. Detta för
att patienten inte skickas mellan
verksamheter mitt i en utredning samt att
undvika dubbelarbete.
Logopedmottagningen, öronkliniken vid
Blekingesjukhuset tar emot för bedömning
och eventuell utredning avseende
språkstörningar och dyslexi.

Skolpsykolog gör i förekommande fall en
utredning utifrån frågeställning
inlärningssvårigheter eller intellektuell
funktionsnedsättning och som ett led i den
utredningen kan frågan om tex
språkstörning uppkomma.
Befintliga medicinska och sociala underlag
bifogas även eventuell remiss till
logopedmottagningen. Remissen ska
beskriva behov och skäl till utredning.

Utbildning på sjukhus eller institution
knuten till sjukhus
är en särskild utbildningsform som
är reglerad i skollagen. I Blekinge

Den kommun där sjukhuset är beläget har
anordnaransvar.
- Karlskrona kommun

Det landsting eller motsvarande där
sjukhuset är beläget har anordnaransvar.
- Barnkliniken Karlskrona
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finns denna verksamhet kopplad till
Barnkliniken
Karlskrona samt
BUP Karlskrona.

13

789

4.2 Samverkan gällande personer från 18 år med psykisk
funktionsnedsättning
4.2.1 Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar och som
är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt.
4.2.2 Ansvarsfördelning

Sysselsättning och rehabiliteringsansvar
Arbete och sysselsättning är viktigt för identiteten och utgångspunkten är att personer med
psykiska funktionsnedsättningar ska kunna arbeta/ha sysselsättning utifrån sina förutsättningar.
Kommunens ansvar
 För personer som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin
livsföring skall kommunen bl. a. erbjuda en meningsfull sysselsättning.9
 Habilitering och rehabilitering upp till läkarnivå för i boende i bostad med särskild service
enligt LSS samt i daglig verksamhet/sysselsättning eller boende för personer med beslut
enligt SoL psykisk funktionsnedsättning.10
Landstingets ansvar
 Landstinget ansvarar för åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador.
 Landstinget skall också erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel.11
Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings- stöd och
behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.
Kommun

Landsting

För personer som av fysiska eller psykiska skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring
skall kommunen efter beslut och bedömning
enligt SoL eller LSS erbjuda en meningsfull
sysselsättning.
Ansvarar för att tillgodose behov av boende
och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning.

Specialistpsykiatrin ansvarar för
konsultation, handledning och
metodstöd till kommunens personal.

Ordinärt boende

HSL-insatser upp till läkarnivå.
Sociala insatser och boendestöd

Hälso-och sjukvårdsinsatser

Korttidsvistelse enligt
LSS

Sociala insatser.
Hemsjukvård.

Sysselsättning

Boende generellt

Läkarinsats på primärvårdsnivå.

9 Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 7 §, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9:1
10 Eftersom kostnader för sjukgymnast- och arbetsterapeutinsatser inte skatteväxlades i samban med psykiatrireformen 1995, ansvarar landstinget för dessa insatser.
11 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7 §.
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4.3 Samverkan gällande patienter med öppen LPT och öppen LRV
vård
Samordnad individuell plan ska upprättas för att tydliggöra respektive huvudmans uppdrag.

4.4 Samverkan gällande personer med substansberoende/spelberoende
4.4.1 Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer med substansberoende. I målgruppen ingår även
personer med samsjuklighet.
4.4.2 Definitioner

Riskbruk
Innebär en alkoholkonsumtion som om den fortsätter kan leda till missbruk och beroende med
svåra medicinska och sociala skador.
Missbruk och beroende
enligt Nationella Riktlinjer ”Vård och stöd vid missbruk och beroende”.
Samsjuklighet
en person med substansberoende som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för ett
psykiatriskt och/eller somatiskt tillstånd.
4.4.3 Ansvarsfördelning

Kommunens ansvar
Kommunens ansvar när det gäller personer med substansberoende regleras i SoL och i LVM.
Socialtjänsten har efter bedömning och beslut ansvar för extern placerings.
Landstingets ansvar
Landstingets ansvar när det gäller personer med substansberoende regleras i HSL och till viss del
i LVM.
Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings- stöd och
behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.
Substansberoende Kommun

Landsting

Identifierat
substansberoende avseende
unga och vuxna

 tillnyktring (enligt särskilt avtal, ingen
åldergräns)
 abstinensbehandling, farmakologisk
behandling
 psykiatrisk utredning och behandling
 somatisk utredning och behandling
 psykologutredning, då krävs minst tre
månaders drogfrihet.
 sprututbyte (enbart patienter över 18 år).

Gemensam planering inför
eventuell placering ska
eftersträvas. Om detta ej är
görligt ska gemensam
planering göras snarast.
Fast vårdkontakt ska utses.






utreda och bedöma rätten till
bistånd
tillgodose behov av insatser i
form av psykosocial
behandling i öppenvård eller
vid placering i Hvb
socialtjänsten ska även vid
behov utreda rätten till
bistånd i form av boende,
sysselsättning, ekonomiskt
bistånd och andra sociala
insatser.
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Spelberoende

Kommun

Landsting

Avser spel om pengar

Enligt propositionens förslag:

Enligt propositionens förslag:

Proposition
http://www.regeringen.s
e/contentassets/ec44ca1a
87294fe7b04faffebd62cc7
8/samverkan-om-vardstod-och-behandlingmot-spelmissbruk-prop.161785.pdf

Socialnämndens ansvar för att förebygga
och motverka missbruk av alkohol och
andra substanser utvidgas till att även
omfatta spel om pengar.

Landstingets ansvar utvidgas för att
beakta att ett barns behov av information,
råd och stöd om barnets föräldrar eller
någon annan vuxen som barnet varaktigt
bor med är missbrukare, så att det även
gäller vid spelmissbruk.

Förslag att följa
propositionens
intentioner under 2017
men att avvakta det
slutliga förslaget för att
därefter komplettera
samverkansavtalet.

Överenskommelse om ett samarbete
mellan kommun och landsting om
personer som missbrukar substanser ska
även omfatta personer som missbrukar
spel om pengar.

Socialnämnden får också ett utvidgat
ansvar för att aktivt arbeta för att
motverka missbruk av spel om pengar
bland barn och unga.

Överenskommelse om ett samarbete
mellan kommun och landsting som
personer som missbrukar substanser ska
även omfatta personer som missbrukar
spel om pengar.

Bilaga 1
Blankett; Avvikelse samverkan årlig rapport, lämnas till verksamhetsgrupp IFO/psykisk
hälsa/funktionshinder
Avvikelse Samverkan
Datum Händelse

Inblandade

Rapportör

Övrigt

Bilaga 2
Blankett; SIP årlig rapport, lämnas till verksamhetsgruppen/LSVO
Årlig rapport – SIP - år
Antal
Antal
individer individer
som ej
som fått
haft SIP SIP under
tidigare
perioden

Totalt antal
upprättade
SIPar under
perioden

Verksamhet Rapportör

Övrigt
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2019-03-21

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15—17.10. Ajournering klockan 14.30–14.45.

Beslutande

Ulla Sandgren
Tommy Persson
Elin Petersson
Britt Karlsson
Ankie Boklund
Dan Munther
Sirkka Kahilainen

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Bengt Källström (S)
Wissam Al Massri (S)
Mohammed Al Buhaisi (L)
Marie Bengtsson (S)

Övriga

Thomas Svensson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS
Faruc Saric, administrativ chef
Sandra Belic, ekonom §§ 40-43
Tanja Persson, personalutvecklare § 44
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 47

Paragrafer

§§ 40 – 53

Utses att justera

Elin Petersson (M)

Justeringsdatum

2019-03-22

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Ulla Sandgren

Justerande

…………………………………………
Elin Petersson
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(S)
(S)
(M)
(SD)
(C)
(KD)
(S)
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2019-03-21

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för arbete och välfärd

Beslutsdatum:

2019-03-21

Tillkännages fr.o.m.: 2019-03-25
Tillkännages t.o.m.: 2019-04-15
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2019-03-21

Sida 3(3)

§ 49 Länsövergripande samverkansavtal Blekinge rörande barn och ungdomar
upp till 18 år under 2018-2020 2019/1081
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Länsövergripande
samverkansavtal Blekinge rörande barn och ungdomar upp till 18 år under 2018-2020
Sammanfattning
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående länsövergripande
samverkansavtal beslut om att dessa avtal vid revideringen skulle samordnas i ett
samverkansavtal. Detta avtal ersätter nedanstående avtal.
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, 2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen
samtidigt, 2014-2015
Syftet med samverkansavtalet är:
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för
målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola,
socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa
huvudmän ska utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över
huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018-2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att remissen besvaras i enlighet med förslaget
Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en utredning över dagens kostnadsutjämningssystem där
utredningen kallas ”Lite mer lika”. Samtliga kommuner och regioner är remiss-instanser i
detta. Vårt svar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 17/5.
De förändringar av avgifter och bidrag som utredaren föreslår förklaras till betydande del
av uppdateringar av siffermaterial. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i
utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse. Detta innebär en
omfördelning från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och
stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles befolkning och liten
befolkning. Förslaget innebär också att de kommuner som tagit emot relativt sett flest
flyktingar och nyanlända får ett högre utfall.
Skulle förslaget i sin helhet gå igenom så skulle det betyda en förstärkning av den
kommunala budgeten med 599 kr/invånare vilket innebär en minskad
kostnadsutjämningsavgift med drygt 19 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12) slutbetänkande, Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning, kommunenheten
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-04

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/705

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
101

Svar på remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting / SOU 2018:74
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att remissen besvaras i enlighet med förslaget
Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en utredning över dagens kostnadsutjämningssystem där
utredningen kallas ”Lite mer lika”. Samtliga kommuner och regioner är remiss-instanser i
detta. Vårt svar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 17/5.
De förändringar av avgifter och bidrag som utredaren föreslår förklaras till betydande del
av uppdateringar av siffermaterial. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i
utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse. Detta innebär en
omfördelning från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och
stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles befolkning och liten
befolkning. Förslaget innebär också att de kommuner som tagit emot relativt sett flest
flyktingar och nyanlända får ett högre utfall.
Skulle förslaget i sin helhet gå igenom så skulle det betyda en förstärkning av den
kommunala budgeten med 599 kr/invånare vilket innebär en minskad
kostnadsutjämningsavgift med drygt 19 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse

Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12) slutbetänkande, Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).

Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning, kommunenheten

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
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YTTRANDE 2019-04-04

Dnr Fi2018/03212/K

Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning
Kommunenheten

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SOU 2018:74)
(Dnr Fi2018/03212/K)

Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12) har överlämnat sitt slutbetänkande, Lite
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74).
Karlshamns kommun bifaller, i sin helhet, de förslag till förändringar i
kostnadsutjämningssystemet som utredaren föreslår.

Karlshamn
2019-04-04

Mats Sellfrid
Ekonomichef
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom uppdraget att Näringslivsenheten tillsammans med Kultur
Karlshamn utreder möjligheterna hur Karlshamns kommun kan arbeta med Kulturella
och kreativa näringar (KKN)
Sammanfattning
Kulturnämnden vill stödja och synliggöra KKN och deras betydelse samt skapa
förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Karlshamn.
Kulturella och kreativa näringar har utpekats som ett viktigt strategiskt område.
I Sveriges exportstrategi skriver i man ”att kulturella och kreativa näringar ska öka
internationaliseringen och främja kulturdriven export”.
Näringsidkare inom kulturella och kreativa näringar är viktiga bärare av platsens
attraktivitet. De bidrar till en levande plats, till väntade traditioner och oväntade
upplevelser.
Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I
området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft
och en väl fungerande konkurrens. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i
samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar
utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning.
Region Blekinges kulturplan 2018-2020 beskriver vilka kultursatsningar regionen vill
genomföra under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella
infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är
kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt det civila
samhället.
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med regionala
uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kulturskapare samt
civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd tagit fram
prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i Blekinge framåt.
Ett av prioriteringsområdena är: Professionella kulturskapares villkor.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll 2019-02-27 § 14
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommundirektören
Förvaltningschefer
Verksamhetscontroller
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-15

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/250

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
102

Kulturella och kreativa näringar (KKN) i Karlshamn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att ställa sig bakom uppdraget att Näringslivsenheten tillsammans med Kultur
Karlshamn utreder möjligheterna hur Karlshamns kommun kan arbeta med Kulturella
och kreativa näringar (KKN)
att beslut skickas till samtliga nämnder, helägda bolag, kommundirektör,
förvaltningschefer, verksamhets controller och kommunledningsförvaltning
Sammanfattning
Kulturnämnden vill stödja och synliggöra KKN och deras betydelse samt skapa
förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Karlshamn.
Kulturella och kreativa näringar har utpekats som ett viktigt strategiskt område.
I Sveriges exportstrategi skriver i man ”att kulturella och kreativa näringar ska öka
internationaliseringen och främja kulturdriven export”.
Näringsidkare inom kulturella och kreativa näringar är viktiga bärare av platsens
attraktivitet. De bidrar till en levande plats, till väntade traditioner och oväntade
upplevelser.
Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I
området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft
och en väl fungerande konkurrens. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i
samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar
utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning.
Region Blekinges kulturplan 2018-2020 beskriver vilka kultursatsningar regionen vill
genomföra under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella
infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är
kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt det civila
samhället.
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med regionala
uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kulturskapare samt

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-15

Sida 2(2)
Dnr: 2019/250

civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd tagit fram
prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i Blekinge framåt.
Ett av prioriteringsområdena är: Professionella kulturskapares villkor.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll 2019-02-27 § 14
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektören
Förvaltningschefer
Verksamhetscontroller
Kommunledningsförvaltningen

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Kulturnämnden
2019-02-27

Karlshamns
kommun

Sida 1(4)

Plats och tid

Årydssalen, klockan 15:00—17:25

Beslutande

Lena Sandgren
Ulla Olofsson
Claes Jansson
Mona Wettergren
Leif Gummesson
Cecilia Holmberg
Lena Häggblad
Ingrid Hagberg-Hake
Laila Johansson

Närvarande
ersättare

Gitte Ejdetjärn (S)
Sara Helgefalk (M)
Anna Atmander (MP)
Britt Karlsson (SD)
Jessica Persson (C)
Thomas Johansson (S)
Britt Kilsäter (M)
Robert Sandelin (S)

Övriga

Patrik Håkansson, Förvaltningschef
Maria Sköldqvist, Kultur- och
bibliotekschef
Pernilla Ekvall Liljeqvist,
Kultursamordnare § 3
Simon Berg, Kultursamordnare § 4-6
Rolf Andersson, DIK
Susanne Johnsson, Vision
Rosita Wendell, Sekreterare

Paragrafer

1 - 22

Utses att justera

Ulla Olofsson (M)

Justeringsdatum

2019-03-06

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Lena Sandgren

Justerande

…………………………………………
Ulla Olofsson
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Ordförande
2:e vice ordf
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(M)
(MP)
(SD)
(S)
(M)
(C)
(S)
(KD)
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kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-02-27

Sida 2(4)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kulturnämnden

Beslutsdatum:

2019-02-27

Tillkännages fr.o.m.: 2019-03-07
Tillkännages t.o.m.: 2019-03-28
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 14 Kulturella och kreativa näringar (KKN) i Karlshamn 2019/250
Kulturnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom uppdraget att Näringslivsenheten
tillsammans med Kultur Karlshamn utreder möjligheterna hur Karlshamns kommun kan
arbeta med Kulturella och kreativa näringar (KKN)
att kommunstyrelsens beslut skickas till samtliga nämnder, helägda bolag,
kommundirektör, förvaltningschefer, verksamhets controller och
kommunledningsförvaltning.
Sammanfattning
Kulturnämnden vill stödja och synliggöra KKN och deras betydelse samt skapa
förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Karlshamn.
Kulturella och kreativa näringar har utpekats som ett viktigt strategiskt område.
I Sveriges exportstrategi skriver i man ”att kulturella och kreativa näringar ska öka
internationaliseringen och främja kulturdriven export”.
Näringsidkare inom kulturella och kreativa näringar är viktiga bärare av platsens
attraktivitet. De bidrar till en levande plats, till väntade traditioner och oväntade
upplevelser.
Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I
området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft
och en väl fungerande konkurrens. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i
samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar
utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning.
Region Blekinges kulturplan 2018-2020 beskriver vilka kultursatsningar regionen vill
genomföra under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella
infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är
kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt det civila
samhället.
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med regionala
uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kulturskapare samt
civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd tagit fram
prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i Blekinge framåt.
Ett av prioriteringsområdena är: Professionella kulturskapares villkor.
Beslutsunderlag
Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge 2018-2022
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Kulturnämnden
2019-02-27

Verksamhetsidé Kulturbyrån, Kultur Karlshamn
Regional kulturplan 2018-2020
Mål och budget 2019
Kommunprogram 2019-2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Näringslivschef
Kultur- och bibliotekschef
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå förslaget
Sammanfattning
Förslag har inkommit om att inrätta ett kulturhus på Halda Utvecklingscentrum.
Förslaget är i och för sig vällovligt men ett antal faktorer talar emot det.
Ett kulturhus ska vara mycket väl tillgängligt och så beskaffat att det finns möjlighet till
annan service i anslutning därtill. I Svängsta kan inte tillgänglighetsaspekterna
tillgodoses på ett bra sätt samtidigt som servicen som krävs saknas.
Kommunstyrelsens mening är att de kulturella inrättningarna som kommunen driver och
som har många besökare ska ligga i centrala Karlshamn.
Vidare finns, utifrån kommunens ekonomiska läge, inte förutsättningar för en sådan
satsning som förslagsställaren föreslår.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Förslag till Karlshamns kommun - Skapa ett kulturhus på Halda Utvecklingscenter
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kulturnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1053

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
103

Förslag till Karlshamns kommun - Skapa ett kulturhus på Halda
Utvecklingscenter
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå förslaget
Sammanfattning
Förslag har inkommit om att inrätta ett kulturhus på Halda Utvecklingscentrum.
Förslaget är i och för sig vällovligt men ett antal faktorer talar emot det.
Ett kulturhus ska vara mycket väl tillgängligt och så beskaffat att det finns möjlighet till
annan service i anslutning därtill. I Svängsta kan inte tillgänglighetsaspekterna
tillgodoses på ett bra sätt samtidigt som servicen som krävs saknas.
Kommunstyrelsens mening är att de kulturella inrättningarna som kommunen driver och
som har många besökare ska ligga i centrala Karlshamn.
Vidare finns, utifrån kommunens ekonomiska läge, inte förutsättningar för en sådan
satsning som förslagsställaren föreslår.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Förslag till Karlshamns kommun - Skapa ett kulturhus på Halda Utvecklingscenter
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kulturnämnden

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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I och med att du lämnar uppgifter på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att
ftirtecknas i ett databaserat register hos Karlshamns kommun. De registrerade uppgifterna är
nödvåndiga ftjr att vi ska kunna fullgöra vårt åliggande. Enligt 26 g PuL (personuppgiftslagen) har
den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka
personuppgifter rörande den sökande som behandlats eller ej, varifrån uppgifterna hämtats,
ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare och kategorier av mottagare som uppgifterna
lämnats ut. Enligt 28 $ PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter
som behandlats i strid mot lagen.

Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli

Rådhuset .374 81 Karlshamn .Tel 0454-81100. Fax 0454-81040
E-post: kommunkansli@karlshamn.se . Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2018
Sammanfattning
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) har granskat förbundets
verksamhet för år 2018. Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets
årsredovisning godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2019-03-26
Skrivelse till förbundets medlemmar angående revision 2018
Årsredovisning Finsam 2018
Granskningsrapport 2018
Revisionsberättelse 2018
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Revisorerna i Samordningsförbundet Blekinge
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1038

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
104

Årsredovisning år 2018 för Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2018
att bevilja förbundets styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2018
Sammanfattning
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) har granskat förbundets
verksamhet för år 2018. Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets
årsredovisning godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse till förbundets medlemmar angående revision 2018
Årsredovisning Finsam 2018
Granskningsrapport 2018
Revisionsberättelse 2018
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Revisorerna i Samordningsförbundet Blekinge

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Datum: 2019-03-21

Till
Samordningsförbundet i Blekinge Läns styrelse
Samordningsförbundets medlemskommuner
Region Blekinge
Försäkringskassan ekonomistaben
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge år 2018.
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge Län för räkenskapsåret 2018 är
upprättad. Revisorerna i Samordningsförbundet tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Bifogar:




Årsredovisning för 2018
Granskningsrapport 2018
Revisionsberättelse för 2018

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras:
”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och
Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas”.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser Samordningsförbundet
besked om detta.
Samordningsförbundet i Blekinge Län
Peter Ratcovich
Förbundschef

Samordningsförbundet i Blekinge län
c/o Landstinget Blekinge
Wämö Center
371 81 KARLSKRONA

Förbundschef: Peter Ratcovich
Telefon: 0708-70 00 41
E-post: peter.ratcovich@finsam-blekinge.se
Hemsida: www.finsam-blekinge.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att besvara förslagsställaren att den hjälp till pensionärer som efterfrågas tillgodoses
dels inom ”Seniorernas Hus” verksamhet och del via studieförbunden.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun 2019-02-02, i vilket föreslås projekt där
ungdomar hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser
kan vara bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan
vara ett bra sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för
den digitala världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av
dem.
Förslaget remitterades till omsorgsnämnden och nämnden för barn, ungdom och skola
för yttrande. Nämnden för barn, ungdom och skola behandlade ärendet på
sammanträdet 2019-02-26 § 18. I yttrandet konstateras att det ligger utanför
grundskolans uppdrag att ålägga elever att handleda/utbilda pensionärer. Däremot
ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det förslag som finns när det gäller att
engagera Blekinge Tekniska Högskola och NetPort, som vid förfrågan har visat intresse
att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
Ytterligare en möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2019-03-19 § 48.
Omsorgsförvaltningen har också tagit kontakt med Blekinge Tekniska Högskola och
NetPort för att undersöka om det finns studenter som i utbildningssyfte kan hjälpa till att
utbilda pensionärer och NetPort är intresserade av att hjälpa till med utbildning av digital
teknik.
Om kommunstyrelsen beslutar att projekt, där ungdomar hjälper pensionärer med digital
teknik, ska genomföras är alltså en möjlighet att samarbeta med NetPort och Blekinge
Tekniska Högskola. Ytterligare en möjlighet är att via projektet ”Sommartoppen” göra
verklighet av förslaget till Karlshamns kommun.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Ordförande Per-Ola Mattsson redovisar att den hjälp till pensionärer som
förslagsställaren efterfrågar tillgodoses dels inom ”Seniorernas Hus” verksamhet och del
via studieförbunden.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Protokollsutdrag BUS § 18/2019 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns
kommun - Projekt där ungdomar hjälper pensionärer med datorer
Protokollsutdrag ON § 48/2019 Omsorgsnämndens yttrande över förslag till Karlshamns
kommun - Projekt där ungdomar hjälper pensionärer med datorer
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställare
Nämnden för barn, ungdom och skola
Omsorgsnämnden
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/591

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
106

Förslag till Karlshamns kommun - Projekt där ungdomar hjälper
pensionärer med datorer
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun 2019-02-02, i vilket föreslås projekt där
ungdomar hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser
kan vara bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan
vara ett bra sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för
den digitala världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av
dem.
Förslaget remitterades till omsorgsnämnden och nämnden för barn, ungdom och skola
för yttrande. Nämnden för barn, ungdom och skola behandlade ärendet på
sammanträdet 2019-02-26 § 18. I yttrandet konstateras att det ligger utanför
grundskolans uppdrag att ålägga elever att handleda/utbilda pensionärer. Däremot
ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det förslag som finns när det gäller att
engagera Blekinge Tekniska Högskola och NetPort, som vid förfrågan har visat intresse
att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
Ytterligare en möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2019-03-19 § 48.
Omsorgsförvaltningen har också tagit kontakt med Blekinge Tekniska Högskola och
NetPort för att undersöka om det finns studenter som i utbildningssyfte kan hjälpa till att
utbilda pensionärer och NetPort är intresserade av att hjälpa till med utbildning av digital
teknik.
Om kommunstyrelsen beslutar att projekt, där ungdomar hjälper pensionärer med digital
teknik, ska genomföras är alltså en möjlighet att samarbeta med NetPort och Blekinge
Tekniska Högskola. Ytterligare en möjlighet är att via projektet ”Sommartoppen” göra
verklighet av förslaget till Karlshamns kommun.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
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Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Protokollsutdrag BUS § 18/2019 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns
kommun - Projekt där ungdomar hjälper pensionärer med datorer
Protokollsutdrag ON § 48/2019 Omsorgsnämndens yttrande över förslag till Karlshamns
kommun - Projekt där ungdomar hjälper pensionärer med datorer
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställare
Nämnden för barn, ungdom och skola
Omsorgsnämnden

Emma Håkansson
Nämndsekreterare

846

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-02-26

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15 – 14.45

Beslutande

Jan-Åke Berg
Sofie Ekenberg
Magnus Sandgren
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck
Charlotta M Sjöqvist
Kenneth Svanberg
Iman Omairat
Margaretha Lennarthsson

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Sida 1(3)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ismail Bardhi (S)
Sten Wijkander (S)

(S)
(C)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(L)
(SD)

ersätter
Linda Winnetoft (S)
Anna Carlsson Söderqvist (S)

Carin Erlandsson (M), Alexander Karlsson (SD), Rickard Holmberg (M), Anna
Syrén Appelqvist (S), Sofie Wennerberg (MP), Lars Olsson (SD),
Mats Andersson (S)

Övriga

Förvaltningschef Patrik Håkansson
Verksamhetschef Martin Åsman
Verksamhetschef Petra Gagner
Ekonom Jennie Blomqvist
Nämndsekreterare Lena Mattsson
Personalföreträdare Lärarförbundet Britt-Marie Ericsson
Projektledare William Lavesson § 20
Stadsarkitekt Emina Kovacic § 20

Paragrafer

§§ 13 - 24

Utses att justera

Magnus Sandgren (M)

Justeringsdatum

2019-02-27

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

…………………………………………
Magnus Sandgren
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-02-26

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för barn, ungdom och skola

Beslutsdatum:

2019-02-26

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-28
Tillkännages t.o.m.: 2019-03-21
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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2019-02-26

Sida 3(3)

§ 18 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns kommun – Projekt där
ungdomar hjälper pensionärer med datorer 2019/591
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att BUS-nämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun, där föreslås projekt där ungdomar
hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser kan vara
bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan vara ett bra
sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för den digitala
världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av dem.
BUS-nämnden har uppdragits att lämna yttrande över förslaget.
Att ålägga elever inom grundskolan att handleda/utbilda pensionärer är något som ligger
utanför grundskolans uppdrag. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och Netport,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
En annan möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse, 2019-02-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Verksamhetschef Martin Åsman
Utvecklingssamordnare Marie Hemming
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-03-19

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—16.10. Ajournering klockan 15.20 – 15.30.

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Gudrun Johansson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Carl-Magnus Kälvestam
Sofie Dahlqvist
Bengt Jensen
Thor Ströberg
Britt-Marie Larsson

ersätter

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulla Olofsson (M))
Nils Sjöström (C)
Magnus Arvidsson (M) §§ 37-42
Ann-Sofie Eriksson (S)
Veronica Blåder (MP)
Margareta Norander (L)
Tommy Mikkelsen (SD)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Maria Bengtsson, verksamhetschef
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef
Rebecca Welander, verksamhetschef
Maja Andersson, personalutvecklare §§ 37-39
Camilla Bengtsson, ekonom §§ 42-43

Paragrafer

§§ 37 – 55

Utses att justera

Gudrun Johansson (SD)

Justeringsdatum

2019-03-25
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(SD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(MP)
(SD)
(C)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-03-19

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Leif Håkansson

Justerande

…………………………………………
Gudrun Johansson

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Beslutsdatum:

2019-03-19

Tillkännages fr.o.m.: 2019-03-26
Tillkännages t.o.m.: 2019-04-16
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-03-19

Sida 3(3)

§ 48 Förslag till Karlshamns kommun – Projekt där ungdomar hjälper pensionärer
med datorer 2019/591
Omsorgsnämndens beslut
att omsorgsnämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande och
överlämnar till kommunstyrelsen för fortsatt beredning
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun, där föreslås projekt där ungdomar
hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser kan vara
bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan vara ett bra
sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för den digitala
världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av dem.
Omsorgsförvaltningen har tagit kontakt med högskolan Netport för att undersöka om det
finns studenter som i utbildningssyfte kan hjälpa till att utbilda pensionärer. Netport är
intresserade att hjälpa till med utbildning av digital teknik.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Inkommit förslag till Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvist
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Emanuel Norén (-) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-17 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för att initiera projektet
”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans berörda kompetenser och föreningar ur
civilsamhället.
att om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden
behandlade ärendet på sammanträdet 2019-02-20 och beslutade då, enligt § 29/2019,
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
I omsorgsnämndens yttrande konstateras att kommunen skulle, om projektet måltidsvän
genomförs, samverka med den ideella sektorn. Det skulle innebära att frivilliga besöker
den äldre ca en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans
hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de kommunala
träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då måltidsvännens portion
betalas av kommunen.
Röda Korset i Karlshamn, Kommunala Pensionsrådet och Frivilliga verksamhet i
Karlshamns kommun är intresserade att hjälpa till med att organisera verksamheten
måltidsvän.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen, Emanuel Norén (-), 2018-08-24
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-18

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/2960

Datum
2019-04-23
2019-05-06

§
107

Motion om att utreda möjligheten till projektet "måltidsvän" inom
Karlshamns äldreomsorg - Emanuel Norén (-)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Emanuel Norén (-) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-17 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för att initiera projektet
”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans berörda kompetenser och föreningar ur
civilsamhället.
att om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden
behandlade ärendet på sammanträdet 2019-02-20 och beslutade då, enligt § 29/2019,
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
I omsorgsnämndens yttrande konstateras att kommunen skulle, om projektet måltidsvän
genomförs, samverka med den ideella sektorn. Det skulle innebära att frivilliga besöker
den äldre ca en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans
hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de kommunala
träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då måltidsvännens portion
betalas av kommunen.
Röda Korset i Karlshamn, Kommunala Pensionsrådet och Frivilliga verksamhet i
Karlshamns kommun är intresserade att hjälpa till med att organisera verksamheten
måltidsvän.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen, Emanuel Norén (-), 2018-08-24
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-31

Nämnd
Omsorgsnämnden

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2960

Datum
2019-02-20

§

Yttrande gällande motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
Sammanfattning
Emanuel Norén (-) föreslår i motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen i
Karlshamns kommun.
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att undersöka intresse och behov för att initiera
projektet ”måltids vän” i Karlshamns kommun tillsammans med berörda kompentenser
och föreningar ur civilsamhälle.
Kommunen skulle samverka med den ideella sektorn vilket skulle innebära att frivilliga
besöker den äldre ca en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de
tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de
kommunala träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då
måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Röda Korset i Karlshamn, Kommunala Pensionsrådet och Frivilliga verksamhet i
Karlshamns kommun är intresserade att hjälpa till med att organisera verksamheten
måltidsvän.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen, Emanuel Norén (-), 2018-08-24

Doris Zetterqvist
Verksamhetschefutvecklare
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Motion från Emanuel Norén
2018-08-24
Utred möjligheten till projektet “måltidsvän” inom Karlshamns äldreomsorg
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga undersökning
av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent
besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor.
Vi vet också att undernäring är ett stort problem bland äldre idag. Den här utvecklingen måste vända.
Samtidigt är den kommunala kassan ansträngd och kommer så också att vara framöver. Prognoser
visar också att andelen äldre i kommunen kommer öka kraftigt de närmsta 15 åren. Det är en
utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att tydligt prioritera
äldreomsorgen men också ett stort mått av kreativitet för att hitta andra vägar att öka kvaliteten i
omsorgen.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat med
den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan
för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de
tillsammans på någon av de kommunala träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra
kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att bidra
till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får
ensamma äldre uppleva gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och
livet smakar bättre.
Att äta i sällskap med andra människor är något de flesta uppskattar. Det är en central del i våra liv
och ska få vara så även högre upp i åldrarna. Högre livskvalitet för äldre måste vara en prioriterad
fråga för alla politiker.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
Att

ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för att initiera projektet
”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans berörda kompetenser och föreningar
ur civilsamhället.

Att

om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.

Emanuel Norén
Karlshamn 2018-08-24
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun anordnar en eller flera utbildningskvällar i grundläggande ITkunskap för äldre med ungdomar i kommunen som handledare
att man tar kontakt med andra aktörer i samhället som kan medverka till att öka den
digitala kunskapen bland äldre
Kristdemokraterna vill minska det digitala utanförskapet bland äldre och motionären
skriver att var femte person mellan 65 och 85 år, det vill säga ca 400 000 personer,
lever i ett digitalt utanförskap. De äger över huvud taget inte några digitala apparater.
Hälften av våra pensionärer har ingen smart telefon och vet inte hur man laddar ner en
app. Vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i
samhället. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken t ex minskad risk för rån
med mindre kontanter i hemmet, att från favorit fåtöljen kunna ha kontakt med barnbarn
långt borta, besöka läkare genom appar och beställa hem mat.
De i vårt samhälle som kan allt detta är våra ungdomar. Motionären föreslår att vid en
eller flera utbildningskvällar kunde ungdomar från våra högstadieskolor få
fungera som ”faddrar” åt en eller två pensionärer. En fantastisk möjlighet till en
naturlig kontakt mellan äldre och yngre i samhället.
Motionen har varit remitterad till BUS-nämnden och omsorgsnämnden för beredning.
BUS-nämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-26, § 17 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande samt att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
I yttrandet konstateras att det ligger utanför grundskolans uppdrag att ålägga elever att
handleda/utbilda pensionärer. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och NetPort,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
Ytterligare en möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-20, § 28 och
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Omsorgsförvaltningen har också tagit kontakt
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Sammanträdesdatum:

med Blekinge Tekniska Högskola och NetPort för att undersöka om det finns studenter
som i utbildningssyfte kan hjälpa till att utbilda pensionärer och NetPort är intresserade
av att hjälpa till med utbildning av digital teknik.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen är alltså en möjlighet att samarbeta
med NetPort och Blekinge Tekniska Högskola. Ytterligare en möjlighet är att via
projektet ”Sommartoppen” göra verklighet av motionärens förslag.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Ordförande Per-Ola Mattsson redovisar att den hjälp till pensionärer som
förslagsställaren efterfrågar tillgodoses dels inom ”Seniorernas Hus” verksamhet och del
via studieförbunden.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre – Britt Jämstorp (KD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre –
Britt Jämstorp (KD)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun anordnar en eller flera utbildningskvällar i grundläggande ITkunskap för äldre med ungdomar i kommunen som handledare
att man tar kontakt med andra aktörer i samhället som kan medverka till att öka den
digitala kunskapen bland äldre
Kristdemokraterna vill minska det digitala utanförskapet bland äldre och motionären
skriver att var femte person mellan 65 och 85 år, det vill säga ca 400 000 personer,
lever i ett digitalt utanförskap. De äger över huvud taget inte några digitala apparater.
Hälften av våra pensionärer har ingen smart telefon och vet inte hur man laddar ner en
app. Vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i
samhället. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken t ex minskad risk för rån
med mindre kontanter i hemmet, att från favorit fåtöljen kunna ha kontakt med barnbarn
långt borta, besöka läkare genom appar och beställa hem mat.
De i vårt samhälle som kan allt detta är våra ungdomar. Motionären föreslår att vid en
eller flera utbildningskvällar kunde ungdomar från våra högstadieskolor få
fungera som ”faddrar” åt en eller två pensionärer. En fantastisk möjlighet till en
naturlig kontakt mellan äldre och yngre i samhället.
Motionen har varit remitterad till BUS-nämnden och omsorgsnämnden för beredning.
BUS-nämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-26, § 17 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande samt att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
I yttrandet konstateras att det ligger utanför grundskolans uppdrag att ålägga elever att
handleda/utbilda pensionärer. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och NetPort,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

860

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Sida 2(2)
Dnr: 2018/3579

Ytterligare en möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2019-02-20, § 28 och
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Omsorgsförvaltningen har också tagit kontakt
med Blekinge Tekniska Högskola och NetPort för att undersöka om det finns studenter
som i utbildningssyfte kan hjälpa till att utbilda pensionärer och NetPort är intresserade
av att hjälpa till med utbildning av digital teknik.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen är alltså en möjlighet att samarbeta
med NetPort och Blekinge Tekniska Högskola. Ytterligare en möjlighet är att via
projektet ”Sommartoppen” göra verklighet av motionärens förslag.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre – Britt Jämstorp (KD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Minska det digitala utanförskapet
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..
bland äldre.

Med hjälp av digital teknik är samhället idag mycket närmare än den varit på länge.
Men var femte person mellan 65 och 85 år det vill säga ca400 000 personer lever i ett
digitalt utanförskap. De äger över huvud taget inte nâgra digitala apparater. Hälften
av våra pensionärer har ingen smart telefon och vet inte hur man laddar ner appar.
Många har flera apparater i hemmet som man kunde använda mer än man nu gör.
Vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla
samhället. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken:
minskad

att från
besöka
beställa
ta reda

risk för rån om man har mindre

kontanter

servicenivån

i

i hemmet,

favorit fåtöljen kunna ha kontakt med barnbarn långt borta,
läkare genom appar,
hem mat
på ny kunskap.

De i vårt samhälle som kan allt detta är våra ungdomar.
Vid en eller flera utbildningskvällar
kunde ungdomar från våra högstadieskolor
få
fungera som ”faddrar” åt en eller två pensionärer. En fantastisk möjlighet för en
naturlig kontakt mellan äldre och yngre i samhället. Om man tar kontakt med företag
som säljer datorer och smarta telefoner kunde man nog få hjälp med att låna de
apparater man behöver.
Kristdemokraterna
vill minska det digitala utanförskapet
Därför yrkar vi på :

bland äldre.

att Karlshamns kommun anordnar en eller flera utbildningskvällar
kunskap for äldre med ungdomar i kommunen som handledare.
att man

tar kontakt

digitala kunskapen

Britt J ämstorp,

med

andra

aktörer

i samhället

bland äldre.

Krirstdemokratemal-Å
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§

Visit Blekinge ideell förening, val av ledamöter till styrelsen
Förslag till beslut
att utse Mats Dahlbom (c) till ordinarie ledamot i styrelsen för Visit Blekinge ideell
förening under mandatperioden 2019-2022. Som ersättare utses Magnus Gärdebring.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog 2019-02-05 § 4 beslut om medfinansiering av Visit Blekinge för
2019 och 2020.
Visit Blekinge AB (svb) ägs av Visit Blekinge ideell förening. Karlshamns kommun utser
en ordinarie ledamot och en ersättare som representanter i styrelsen för den ideella
föreningen, valkrets 4.
Beslutet skickas till
Envar vald
Turistchefen
Visit Blekinge

Lena Axelsson
Turistchef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Turismenheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2019-05-06

§

Överföring av fastigheter för VA-verksamhet
Förslag till beslut
att godkänna Karlshamn Energi Vatten AB;s förvärv av fastigheter för VA-verksamhet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 97 att bolagiseras kommunens VAverksamhet och att organisera den som ett helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB
inom Stadsvapnet i Karlshamn AB. Den nya organisationen trädde i kraft 2019-01-01.
Som en följd av kommunfullmäktiges beslut behöver Karlshamn Energi Vatten AB
förvärva de fastigheter som används för VA-verksamhet i kommunen.
Enligt punkt 10 i Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag (KF 2018-10-22 §
133) ska bolag inom koncernen informera styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB innan
bolaget genomför köp av fastighet så att moderbolaget kan ta ställning till affärens
genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige.
Karlshamn Energi Vatten AB har 2019-04-01 inkommit med information om bolagets
planerade förvärv av fastigheter för VA-verksamhet och ansöker om att moderbolaget
godkänner desamma. Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2019-04-15 § 17 att
överlämna frågan för kommunfullmäktiges ställningstagande då det i fullmäktiges beslut
inte framgår huruvida fastigheterna ska överföras till Karlshamn Energi Vatten AB eller
inte. Frågan bedöms därför at Stadsvapnets styrelse vara av principiell betydelse.
Då Karlshamn Energi Vatten AB:s behov av att förvärva fastigheterna är en följd av
kommunfullmäktiges beslut (KF 2018-06-18 § 97) om bolagisering och organisering av
VA-verksamheten i dotterbolag till Karlshamn Energi AB är bedömningen att överföring
av fastigheterna behöver genomföras för att fullfölja bolagiseringen av verksamheten.
Förvärven bör således godkännas.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB, § 17/2019
Information om förvärv av fastigheter för VA-verksamhet, 2019-04-01
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
Anna Persson
Utredare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 14:30—16.30

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Magnus Sandgren
Anders Karlsson
Tommy Strannemalm
Rune Andersson
Anders Englesson
Ola Persson

Arbetstagarrepresentanter

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Glenn Olofsson, TCO
Roger Bengtsson, LO

Övriga

Anna Persson, utredare
Mats Sellfrid, vice VD
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, § 16

Paragrafer

§§ 14-22

Utses att justera

Ola Persson

Justeringsdatum

2019-04-23

Sekreterare

…………………………………………
Anna Persson

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Ola Persson
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§ 17 Förvärv av fastigheter för VA-verksamhet 2019/1345
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut
att översända frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 97 att bolagiseras kommunens VAverksamhet och att organisera den som ett helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB
inom Stadsvapnet i Karlshamn AB. Den nya organisationen trädde i kraft 2019-01-01.
Som en följd av kommunfullmäktiges beslut behöver Karlshamn Energi AB förvärva de
fastigheter som används för VA-verksamhet i kommunen.
Enligt punkt 10 i Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag (KF 2018-10-22 §
133) ska bolag inom koncernen informera styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB innan
bolaget genomför köp av fastighet så att moderbolaget kan ta ställning till affärens
genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige.
Karlshamn Energi Vatten AB har 2019-04-01 inkommit med information om bolagets
planerade förvärv av fastigheter för VA-verksamhet och ansöker om att Stadsvapnet i
Karlshamn AB godkänner desamma.
Då Karlshamn Energi Vatten AB:s behov av att förvärva fastigheterna är en följd av
kommunfullmäktiges beslut om bolagisering och organisering av VA-verksamheten i
dotterbolag till Karlshamn Energi AB bedöms överföringen som rimlig.
Styrelsen bedömer dock att det inte framgår av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18
§ 97 om det var fullmäktiges intention att överlåta fastigheterna från Karlshamns
kommun till Karlshamn Energi Vatten AB och att överlåtelsen därför att anse vara en
fråga av större vikt. Det föreligger således anledning att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för ställningstagande kring Karlshamn Energi Vatten AB:s förvärv av
VA-fastigheterna.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Information om förvärv av fastigheter till Stadsvapnets styrelse
Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar att styrelsen gör bedömningen att frågan är av större vikt
och bereder kommunfullmäktige möjlighet till ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner styrelsen besluta i enlighet
med yrkandet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att slå fast att Karlshamns kommun ska kraftsamla kring de tre utpekade områdena
bostäder, attraktionskraft och kompetensförsörjning
att denna kraftsamling benämns Karlshamn 50 000
att Karlshamn 50 000 blir Karlshamns nya vision
Sammanfattning
Näringslivschefen har med sin enhet med start under hösten 2018 på uppdrag av
kommundirektören genomfört ett omfattande dialog- och analysarbete för att ta fram
underlag för Karlshamns framtida utveckling med fokus på tillväxt och företagande.
Operativ styrgrupp för arbetet har varit kommunens koncernledningsgrupp och
kommunstyrelsens arbetsutskott har haft rollen som strategisk styrgrupp.
I dialogerna har ca 130 personer som representerar företag, organisationer,
myndigheter, politik och kommun deltagit. Resultaten redovisades för ett 90-tal personer
den 3 april och sammanfattas i bifogade bilaga. Näringslivsenheten fortsätter arbetet
med en fördjupning under maj månad.
För att alla aktörer ska bidra till att Karlshamn ska kunna växa som boende-, arbets-,
företagar- och etableringsort samt öka inflödet av besökare måste fokus ligga på
bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av nya invånare, företag och etableringar.
Detta sammanfattas i utmaningen Karlshamn 50 000. Kommunen som organisation har
självklart en viktig roll i detta och förändringar för att fokusera kan behöva beslut och
åtgärder inom förvaltning och politik.
För att initiera arbetet krävs att kommun och ett antal nyckelpersoner och
nyckelfunktioner med anknytning till Karlshamn kommer överens om vägen framåt.
Fokus måste sedan ligga på de prioriterade områdena i allt som kommunen som
organisation gör både internt och externt.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Näringslivschef Mathias Wijk
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§
111

Karlshamns kommuns framtida strategiska arbete
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta
Sammanfattning
Näringslivschefen har med sin enhet med start under hösten 2018 på uppdrag av
kommundirektören genomfört ett omfattande dialog- och analysarbete för att ta fram
underlag för Karlshamns framtida utveckling med fokus på tillväxt och företagande.
Operativ styrgrupp för arbetet har varit kommunens koncernledningsgrupp och
kommunstyrelsens arbetsutskott har haft rollen som strategisk styrgrupp.
I dialogerna har ca 130 personer som representerar företag, organisationer,
myndigheter, politik och kommun deltagit. Resultaten redovisades för ett 90-tal personer
den 3 april och sammanfattas i bifogade bilaga. Näringslivsenheten fortsätter arbetet
med en fördjupning under maj månad.
För att alla aktörer ska bidra till att Karlshamn ska kunna växa som boende-, arbets-,
företagar- och etableringsort samt öka inflödet av besökare måste fokus ligga på
bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av nya invånare, företag och etableringar.
Detta sammanfattas i utmaningen Karlshamn 50 000. Kommunen som organisation har
självklart en viktig roll i detta och förändringar för att fokusera kan behöva beslut och
åtgärder inom förvaltning och politik.
För att initiera arbetet krävs att kommun och ett antal nyckelpersoner och
nyckelfunktioner med anknytning till Karlshamn kommer överens om vägen framåt.
Fokus måste sedan ligga på de prioriterade områdena i allt som kommunen som
organisation gör både internt och externt.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Näringslivschef Mathias Wijk

Daniel Wäppling
Kommundirektör

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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§

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att betala ut kommunalt partistöd för 2019 i enlighet med Regler för kommunalt
partistöd till följande partier:
Liberalerna
Moderaterna
Västerpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Sammanfattning
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna
en eller flera platser i fullmäktige från och med 2014 års val.
Kommunfullmäktige har i beslut, 2014-06-16 § 87, fastställt och 2018-03-19 § 37
reviderat Regler för kommunalt partistöd. I reglerna framgår att partierna till
kommunfullmäktige i maj ska ha lämnat in redovisning och granskningsintyg. Partierna
utser själva sin granskare. Granskaren ska lämna en granskningsrapport med intyg om
att redovisningen ger en rättvisande blid av hur partistödet har använts.
Fullmäktige kan efter att redovisning och granskningsrapport lämnats in fatta beslut om
utbetalning av partistödet för 2018.
Kommunfullmäktige har 2019-02-18 § 6 beslutat om utbetalning av partistöd till
Kristdemokraterna avseende år 2019.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 (L)
Redovisning av partistöd (M)
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 (V)
Redovisning av erhållit partistöd (S)
Redovisning av kommunalt partistöd (C)
Redovisning av kommunalt partistöd (MP)
Regler för kommunalt partistöd

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutet skickas till
Partierna
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg

Anna Persson
Utredare
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/528
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LIBERATERNA KARTSHAMN

KOMMUNKANSI.IE

Redovisning av kommunalt partistöd

rNK ?019 -0?- 2 2
I&"9*,,'
DNR Ia/?/
t

Av Kommunallagen 2 kap. 9 $ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). I enlighet med
samma lag 2 kap. 11S ska en mottagare av partistöd årligen till Kommunfullmäktige lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som angetts.
I enlighet med ovanstående lag erhöll Liberalerna Karlshamn frir år 2018, 58 500 SEK i kommunalt

partistöd från Karlshamns kommun. Lokalföreningen har även erhållit bidrag från enskilda
medlemmar samt avkastning från räntor.
Kostnader
Val 2018lokal kampanj

-56 L62

Avgift Länsförbundet

-11 700

Medlemmar
Möten

-3 425
-2 183

Bankavgift

-500
-73970

Summa

till Liberalernas länsförbund i Blekinge avser ersättning för kostnader som lokalföreningen
fått som stöd i planering och genomförande av aktiviteter riktade till medlemmar och allmänhet samt
Avgiften

gemensamt material och deltagande i gemensamma utbildningar och aktiviteteter.
Möteskostnader rör förtäring och andra kostnader vid möten och interna utbildningar.
4 februari 2019

Kassör

Ova nstående

uppgifter vidimeras.

st
Revisor Liberalerna Karlsha mn
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Redovisning i enlighet med KF beslut2014-06-06 S 87, från Moderaterna i
Karlshamn av hur 2018 års partistöd har använts för det lokala
partiarbetet.

Moderaterna i Karlshamn erhöll i partistöd för 2018 229 000 kr
Partistödet har använts på följande vis:
62

000

Utbildningar, konferenser och kurser

8

000

Medlemsutskick, kallelser, porto och hemsida

s 000

Mötesverksamhet, medlemsmöten, årsmöten, foredragshållare,
gruppmöten

000

Administration, service, personal, IT

000

Verksamhetsbidrag

32

000

Lokalhyra

1

000

Annonser och reklam

69
1

182

000

-131

000

till MUF

och MQ

Valkostnader

Upplösning av valfond

Moderaterna i Karlshamn bedriver en omfattande verksamhet rned många aktiva
förtroendevalda. Verksarnheten är dels intern i syfte att fordjupa kunskaper och
utbilda fortroendevalda till att bli goda fiireträdare för Moderaterna, dels extern
för dialog med medborgarna i syfte bilda opinion for och utveckla moderata idöer,
vinna väljare till partiet och att i praktisk politik ft)rverkliga idöer i enlighet med
partiets samhällssyn. På detta sätt har partistödet använts för att stärka Moderaternas
ställning i den kommunala demokratin.

Moderaterna i Karlshamn
ren

rande

Ir6ne Ahlstran d-

ssor

rthil Ottosson

ln d
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Redovisning av kommunalt partistöd 2018
Vänsterpartiet Karlsham n

I(ARLSHAMNS KOMMTIN
Partistöd 2018

75 563 kr

KOMMUNKA}.,JSLIET

rNK 2019 -03- 0
Användning av partistödet
Möten

L522kr
Lt 469 kr

Val 2018

Trycksaker
Energikostnad
Lokalkostnader
Bankavgifter
Porto
Vänsterdagen 20L8

423Okr
29O4kr
47 628kr

Totalt

75 553 kr

503 kr
436 kr
6 871 kr

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Mö

L9-02-26

ol e

Granskningsintyg

tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa
överensstämmer med ovanstående redovisning

Jag har

Mörrum 2OL9-O2-26

Öl;\Sew
'-ÅU^4
Alma Nilsson, revisor
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Karlshamn 20190306

KARLSHAMNS KOMMLTN
KOMMUN

rNK

Till
Ka

DN

rlshamns Kom munfull mä ktige

Redovisning av erhållit partistöd 2018

Erhållit stöd

4L6.823

Kostnader:

2!2.L96

Lokalkostnader
It tele

L]-.943

Medlemsutbildning

2L.946

Mötesverksamhet

L6.326

Porto och frakt

4.84L

Valrörelsen

149.580

Vilket härmed intygas

Per-Ola Mattsson

Ordförande

877
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Karlshamn 20190305

GRANSKNINGSINTYG

U

ndertecknade utsedda revisorer för

Ka

rlsha m ns Socia ldemokratiska

Arbetarekommun har granskat redovisning av erhållit partistöd för
Är 2018. Vi intygar att redovisningen av partistödet är korrekt.

Karlshamn 20L90305

/*'16o*g'3-'
il*" Andersson
Rune

rs-l
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rNK

2019

Redovisninq av kommunalt partistöd (GINR

!: Å i\.i :.i i.t ET

-0/-- 1 0

fås

Centerpartiet i karlshamn erhöll den 1Ol4 -18 kommunalt partistöd om 92 626 kr i en
med kommunallagen 2kap $9 med avsikt att stärka partiet lokalt i den kommunala
demokratin. Enligt kommunens regler skall en mottagare av partistöd lämna en rapport
årligen som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap g 9 första
stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Nedan följer en
sammanställning av vad partistödet har utnyttjats till.

Rörelsens intäkter
Erhållna kommunala bidrag 92 626.00

Rörelsens kostnader
Kostnader för utbildning
Resekostnader
Reklam och PR
Övriga externa kostnader
Lokalhvra
S:a kostnader

-11 300,00
-11 267,00

-56 235,00
-14 433,97
-4 486 00

- 97 721.97

För att stärka den lokala kretsens politik har Centerpartiet i Karlshamn skickat medlemmar
på kommundagar under året. Kostnader för dessa ligger under posterna resekostnader samt
kostnader for utbildning. Övriga kostnader är valkostnader. Härmed ansöker Centerpartiet i
Karlshamn om partistöd för perioden 2019-01 -01---2019-12-J1.
Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn 2019-03-28

ilr"lrMarkus Lindberg, Kassör

Ola Persson, Ordförande

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med
ovanstående redovisning.

Karlshamn 2019-03-28

*/.r',
Bror Johansson, revisor
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Redovisning av Miljöpartiets partibid rag2or8 som var
pä 126752kr.
Valet

LLL 000 kr

Kansli

44 000 kr

Mötesverksa rnhet

10 000 kr

Köpta tjänster

16 000 kr

Övrigt
Summa

KARLSIIAI\4NS KOMMLIN
KOMM(J NKAbJSLIITT

rNK 2019 -0/-- I
1

DNR.

500 kr
181 500 kr

Karlshamn den L7/420L9

Mvh Hdlöne Nordin för Miljöpartiet i Karlshamn.

880

528

Revisionsberättelse avseende tiden

tlt -

SllLZ 2019

Undertecknadeo av Miljöpartiet de Gröna i Karlshamn, utsedda att granska 2016 fus
räkenskaper och förvalnring, får härmed efter fullgiort uppdrag avgå följande:
Vi har vid genomgang av befintliga verifikationer och bokföring funnit allt i sin
ordning. Därför kan vi rekomrnendera att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

Karlshamn 190221

erI"t4f
Liselott Jönsson

ld^*Av*rdtw-Una Qvamström
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för kommunalt partistöd
Utgivare: Kansli
Gäller från: 2019-01-01
Antagen: KF § 87, 2014-06-16
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19

Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
-

ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av
prisbasbeloppet

-

ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i
kommunfullmäktige.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört.

882

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för partistöd

Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige.
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
februari och maj.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-29

Karlshamns
kommun
Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/1400

Datum
2019-05-06

§

Återrapportering av uppdrag ang erbjudande om inlösen av fastighet i
Munkahus
Förslag till beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Daniel Wäppling
Kommundirektör

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-26

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/690

Datum
2019-05-06

§

Beslutsuppföljning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljningen innehåller 7 ärenden för uppföljning.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning maj
Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutsuppföljning, kommunstyrelsen 2019

Ärende
(instans, §,
datum och
ärende)

Beslut/beskrivning av
uppdraget

KS 2018-0206 § 15
Uppdrag om
att utarbeta
förslag på
internationell
policy

att uppdra åt
kommundirektören att
utarbeta förslag till policy
för kommunens
internationella arbete, att
återrapportering ska ske till
kommunstyrelsens
junisammanträde
att bifalla motionens
intentioner och att uppdra
åt kommunstyrelsen att
påbörja arbetet med att
utarbeta interna rutiner
eller vidta andra åtgärder
som underlättar för
visselblåsare att slå larm
Förtydligande av policyn

KF 2014-1201 § 25
Motion om
inrättande av
whistleblowe
rfunktion
Riktlinjer för
finansverksa
mheten

Ansvarig

KD

Ev nytt
färdigdatum 1:a
gången

2018-06-05

Statusrapportering från
förvaltningen

Ärende finns till KS 4/12

KD

EC

Färdig-datum

Förslag på
nytt
färdigdatum

Årsskiftet
2018/19

Årsskiftet
2018/19

2018-10-09

886

Ekonomichefen bereder
frågan.

KF 2018-1019 § 139
Motion om
vårdbiträden
KF 2018-1019 § 140
Motion om
inbjudan till
”Öppet
Rådhus”
KS § 64 201903-05
Effektiviserin
gsåtgärder
planåren
2020 -2021
2018/2892

Återremiss för fördjupad
beredning

KaC

Bereds inom kansliet

Februari 2019

Genomförande av
evenemang Öppet Rådhus

KC

Kommunikationschefen tar
fram förslag på
genomförande till KS

Februari 2019

att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram
kommunövergripande
förslag på
effektiviseringar/besparing
ar för att uppnå en
överskottsgrad på minst 1
% för planåren 2020-2021

KD
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-24

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/434

Datum
2019-05-06

§

Redovisning av delegationsbeslut maj 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 26
mars 2019, § 96. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 18 mars – 29 april 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut
Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Delegerade beslut

ePhorte ®

Urval:

Nämndärendetyp: DKS - Delegationsbeslut kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2019-03-18 - 2019-04-29, Status: R,F,E,J,A

Rapport genererad:

2019-04-29

Nämnd

Ärendenr

§

Typ

DKS E

Datum

Ärende

Status Handläggare

2019/670

18/19

DKS 2019-04-18 Delegationsbeslut E 25 - Avstängning enligt AB 10 § mom.4 av anställd inom Omsorgsförvaltningen.

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2019/259

28/19

DKS 2019-03-19 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av controller, ekonomiavdelningen,
kommunledningsförvaltningen

J

Mats Sellfrid

DKS E

2019/666

29/19

DKS 2019-03-21 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
omsorgsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS D 2019/1192

12/19

DKS 2019-03-26 Delegationsbeslut-hembud och arrendeöverlåtelse, ***** ***** ***** *****

J

Susanne Norlindh

DKS A

2019/1038

24/19

DKS 2019-04-05 Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma i Västblekinge Miljö AB

J

Rosita Wendell

DKS A

2018/3378

19/19

DKS 2019-03-25 Ordförandebeslut Upphävande av beslut om upphandling av passagesystem och låssmedstjänster

J

Rosita Wendell

DKS E

2019/1248

30/19

DKS 2019-03-25 Delegationsbeslut E 17 - Extra ersättning till sjuksköterskor sommaren 2019

J

Torill Skaar Magnusson

DKS A

2019/1138

20/19

DKS 2019-03-25 Begäran om yttrande för antagning i hemvärnet

J

Annabel Cifuentes

DKS A

2019/1140

21/19

DKS 2019-03-25 Begäran om yttrande för antagning i hemvärnet

J

Annabel Cifuentes

DKS A

2018/4419

22/19

DKS 2019-03-26 Förvaltningschefens (SHBF) vidaredelegering från KS gällande personalfrågor

J

Ulrika Nordén Johansson

DKS E

2018/3746

31/19

DKS 2019-03-26 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
samhällsbyggnadsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS E

2019/259

32/19

DKS 2019-03-27 Delegationsbeslut E17 - Förordnande av kanslichef 2019-04-01--07-31

J

Daniel Wäppling

DKS E

2019/259

33/19

DKS 2019-03-27 Delegationsbeslut E17 - Förordnande av säkerhetsskyddschef 2019-04-01--12-31

J

Daniel Wäppling

DKS A

2019/1314

23/19

DKS 2019-03-29 Postfullmakt att uthämta kommunal post

J

Erik Bergman

DKS E

2019/434

34/19

DKS 2019-04-01 Delegationsbeslut E Personalfrågor, omsorgsförvaltningen, mars 2019

J

Rosita Wendell

DKS E

2019/434

35/19

DKS 2019-04-01 Delegationsbeslut E Personalfrågor, förvaltningen för arbete och välfärd, mars 2019

J

Rosita Wendell

DKS F

2017/1833

9/19

DKS 2019-04-05 Meddelande om upphörd servering

J

Nadine Millbourn Lindhe

DKS F

2019/1142

10/19

DKS 2019-04-05 Delegationsbeslut avseende stadigvarande pausservering till allmänheten för Skottsbergska gården,
Sandelius & Co AB

J

Nadine Millbourn Lindhe

DKS F

2019/1365

11/19

DKS 2019-04-05 Delegationsbeslut avseende uppdaterat tillståndsbevis med anledning av omplacerad uteservering
på Restaurang Canton, Steven Quach med enskild firma

J

Nadine Millbourn Lindhe

DKS A

2018/3973

25/19

DKS 2019-04-05 Ordförandebeslut Granskningsyttrande avseende detaljplan för Matvik 1:40 m fl. Hällaryd,
Karlshamns kommun, Blekinge län

J

Liselott Skough

DKS A

2018/1400

26/19

DKS 2019-04-08 Ordförandebeslut - Yttrande Mål nr 1102-19 Leif Hedén m:fl./.Karlshamns kommun gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen

J

Rosita Wendell

DKS A

2019/686

27/19

DKS 2019-04-08 Rättsfullmakt

J

Anne-Charlotte Fröberg

Sida: 1 av

889
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Nämnd

Ärendenr

§

Typ

DKS A

Datum

Ärende

Status Handläggare

2019/1419

28/19

DKS 2019-04-08 Ordförandebeslut Årsstämma för Karlshamns Handel & Service ekonomisk förening

J

Rosita Wendell

DKS E

2019/259

36/19

DKS 2019-04-09 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av projektledare digital kompetens, kanslienheten,
kommunledningsförvaltningen

J

Daniel Wäppling

DKS E

2019/259

37/19

DKS 2019-04-11 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av administrativ handläggare, 2019-05-27--12-31,
ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen

J

Mats Sellfrid

DKS E

2019/1504

38/19

DKS 2019-04-11 Delegationsbeslut E 24- Skriftlig varning enligt AB 11 § till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS F

2019/830

12/19

DKS 2019-04-12 Delegationsbeslut avseende utökad serveringsyta, Vägga fisk & delikatessrökeri AB

R

Anna Dahlqvist

DKS B

2019/434

4/19

DKS 2019-04-17 Delegationsbeslut avbetalningsplan för anläggningsavgift Aplakärr 8:1

J

Rosita Wendell

DKS E

2019/1607

39/19

DKS 2019-04-18 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2019/434

40/19

DKS 2019-04-18 Delegationsbeslut E Personalfrågor, utbildningsförvaltningen

J

Rosita Wendell

DKS F

2019/930

13/19

DKS 2019-04-24 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten avseende Sillavagnen i samband med
Östersjöfestivalen, Konditori Christin AB

F

Nadine Millbourn Lindhe

DKS D 2019/1638

13/19

DKS 2019-04-25 Delegationsbeslut - fastighetsreglering mellan Mörrum 67:1 och Mörrum 67:2

F

Susanne Norlindh

DKS D 2019/1638

14/19

DKS 2019-04-25 Delegationsbeslut - ansökan om lantmäteriförrättning fastighetsreglering mellan Mörrum 67:1 och
Mörrum 67:2

F

Susanne Norlindh

DKS A

2019/1627

29/19

DKS 2019-04-25 Ordförandebeslut Årsstämma Mörrums Byalag 1 maj 2019

J

Rosita Wendell

DKS D 2015/3261

15/19

DKS 2019-04-26 Delegationsbeslut - ansökan om lantmäteriförrättning avseende fastighetsreglering mellan ***** *****
och Åryd 1:105

F

Susanne Norlindh

DKS D 2019/1667

16/19

DKS 2019-04-29 Vaxholm 5 Uppsägning av lokal för avflytt

R

Magnus Persson

Sida: 2 av
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-24

Karlshamns
kommun
Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/437

Datum
2019-05-06

§

Handlingar för kännedom maj 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 2019-03-18 - 2019-04-29
Beslutsunderlag
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/1141

17/19

2019-03-18 Meddelande av avveckling av Föreningen
Företagshälsovård i Blekinge (FFIN)

2019/1162

18/19

2019-03-19 Utredningsdirektiv – Utredning samverkan
Överförmyndarverksamhet i Karlskrona,
Ronneby och Karlshamn

2018/2141

19/19

2019-03-25 VD-rapport över tertial 3 i bolagskoncernen

2019/748

20/19

2019-03-28 BN § 76/2019 Planbesked för del av fastigheten
Karlshamn 2:1 (Skeppsbron)

2019/748

21/19

2019-03-28 BN § 77/2019 Planbesked för fastigheten
Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 (Å-rummet)

2019/90

23/19

2019-04-17 Handlingsplan för export- och investeringsFrämjande 2019-2021

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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