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En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken 
reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns 
bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt 
underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. 
 
Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att 
ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan 
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång. 

 

Planarbetet har initierats av Asarums bangolfklubb och Karlshamns kommun. Ansökan om 
planbesked rörande Asarum 3:23, 3:31, 3:32 samt del av Asarum 3:2 inkom 2018-01-08 från 
Asarums bangolfklubb. Byggnadsnämnden ställde sig 2018-02-28 positiv till att pröva ansökan i 
en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslöt 2018-04-25 att utöka området och även 
inkludera mark på fastigheten Asarum 3:2, öster om Asarums bangolf, som idag utgörs av ej 
planlagd naturmark, för att möjliggöra en utbyggnad av cirka sex friliggande enbostadshus. 
Efterfråga på småhus är stor och här finns möjlighet att erhålla tomter i naturskönt läge nära 
skolor och service. För att en utveckling av befintlig verksamhet och nybyggnation av bostäder 
ska kunna ske krävs en ny detaljplan. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra 
byggnation av fler banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde 
(berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2). Syftet på del av Asarum 3:2, 
norra delen av planområdet, är att pröva möjligheten till planläggning för friliggande bostäder.  

Planområdet är beläget i centrala delar av Asarum, vid Stenbackaskolan och avgränsas av skolor, 
bostadsområden och naturmark. 

Fastighet 3:23 (Asarums bangolf) är idag utbyggt med en byggnad för inomhus bangolf och en 
yta för utomhusbangolf med tillhörande mindre byggnad för klubbuthyrning. Naturområdet 
mellan fastigheterna 3:23 och 3:32 används i dagsläget mest som parkeringsplats för personbil. 
Karlshamns Energi har fiberledningar nergrävda på denna yta, som ska flyttas vid eventuell 
exploatering. En passage genom naturområdet behöver få ny sträckning om bangolfen ska ta 
denna mark i anspråk. En sådan passage kan anläggas längs med Bangolfklubbens nya fastighet, 
se plankarta. Fastigheterna 3:31 och 3:32 är idag obebyggd tomtmark.  
 
Norra planområdet är naturmark och tillhör ett friluftslivsområde. Marken består av starkt 
kuperad skogsmark, flacka skogsdungar och ett område av svagt lutande ängsmark. Ett naturgym 
finns anlagt inom planområdet och med ett väl utbyggt gång- och cykelnät blir områdets 



   

 
tillgänglighet god. Längs med Tingsfogdevägen finns en stenmur som avses bevaras. Planen ger 
möjlighet till byggande av gata och bostäder på det som idag är naturmark. Det är av vikt att 
behålla Asarumsdalens karaktär av dalgång varför bebyggelsen och dess utformning bör anpassas 
efter dess topografi och dalen ska även i framtiden hållas öppen.  
 
Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik. Närmaste busshållplats ligger cirka 400 meter från 
planområdet. 

 

För området gäller översiktsplanen Karlshamn 2030. Fastigheterna Asarum 3:23, Asarum 3:31, 
Asarum 3:32 och del av Asarum 3:2 omfattas under B2. Kransbebyggelse. Området avses 
utvecklas med kompletteringar och förtätningar av tätortsbebyggelse. Del av fastigheten Asarum 
3:2 som planeras för bostäder omfattas av B3. Asarumsdalen i översiktsplanen. Huvudsaklig 
utvecklingsinriktning för B3 är idrott och friluftsliv.  

För området gäller två detaljplaner B79 och en liten flik i norr på B94. 
 
Fastigheten 3:23 är planlagt för idrott, bangolf med maximal byggnadsarea av 1000m2. 

Fastigheterna Asarum 3:31 och Asarum 3:32 är idag obebyggda tomter planlagda för 
bostadsändamål. Del av fastighet Asarum 3:2 (i den södra delen av planområdet) är planlagt som 
naturområde. Denna yta används i dagsläget mest som parkeringsplats för personbil. Norra delen 
av planområdet del av Asarum 3:2 är planlagt som naturmark.  

 

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att 
denna kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett 
sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver 
upprättas.  



   

 

 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

 X  

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

 X  

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

 X  

Område av riksintresse för friluftsliv?  X  

Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

 X  

Område av riksintresse för yrkesfiske?  X  

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 X  

Område av riksintresse för 
försvarsmakten? 

X  Område med särskilt behov av hinderfrihet. 
Planförslaget medger inget som kommer i konflikt 
med hinderfriheten. 

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 

 X  

Naturvårdsplan?  X  Naturvårdsprogram 1993 

Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 X  

Biotopskydd, viktiga biotoper?   X  

Rödlistade, hotade arter?   X  

Ekologiskt känsliga områden?  X  

Natura 2000?  X  

Nationalpark?  X  

Naturreservat?  X  

Naturminne?  X  

Djur-/växtskyddsområde?  X  

Strandskyddsområde?  X  

Vattenskyddsområde?  X  

Landskapsbild?  X  

Annan känslig eller värdefull natur?   X  

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

 X  



   

 
Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

 X  

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

 X  

Viktiga kulturvärden?   X  

Kulturreservat?   X  

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för 
all planering: 1) Begränsad 
klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara 
naturlig försurning, 4) Giftfri miljö, 5) 
Skyddande ozonskikt, 6) Säker 
strålmiljö, 7) Ingen övergödning, 8) 
Levande sjöar och vattendrag, 9) 
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav 
i balans, 11) Myllrande våtmarker, 12) 
Levande skogar, 13) Ett rikt 
odlingslandskap, 14) storslagen 
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) 
Ett rikt växt- och djurliv?  

X  God bebyggd miljö påverkas positivt. 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 X  

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

 X  

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 X  

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 X  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 X  

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 X  

Ändring av topografin?   X  



   

 
Ökad erosion?   X  

Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

X  Planen medger en positiv förtätning av 
Asarums samhälle. Bangolfens verksamhet 
utökas. 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

 X  

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning? Behöver 
åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?  

X  Viss förändring av dagvattenhanteringen 
sker vid genomförandet av detaljplanen. 
Dagvattenutredning har genomförts.  

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

 X  

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 X  

Att människor eller egendom utsätts 
för risker i samband med 
översvämning?  

 X  

Att enskilda avlopp krävs i området? 
Är området särskilt känsligt med 
tanke på dessa?  

 X  

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 X  

Obehaglig lukt?   X  

Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

 X  

Påverkan på ekosystemtjänster?   X  

Positiva eller negativa förändringar för 
växt- och djurarter/samhällen? 

 X  

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   X  

Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 X  

Har planens genomförande betydelse 
för de miljöeffekter som 

 X  



   

 
genomförandet av andra planer eller 
program medför? 

Har planen betydelse för att främja en 
hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i 
övrigt? 

X  Planen medför en positiv förtätning av 
Asarums samhälle i ett läge där möjlighet 
till god boendemiljö ges och utgör en bra 
förstärkning av de redan utbyggda 
infrastrukturerna. 

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

 X  

 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

 X Planen tar inte mark i anspråk som används 
för lek. 

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 X   

Ökade bullernivåer?  X  Trafikmängd av personbilar till nya 
bostadsområdet kan öka. Dock bedöms 
ökningen som marginell mot dagsläget då 
det inte handlar om så många bostäder.  

Risk för vibrationer?   X  

Bländande eller störande ljus?   X Däremot förväntas exempelvis gatlampor 
bidrar till ökad trygghetskänslan vid 
utegymmet. 

Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 X  

Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 X  

Risk för olycka eller utsläpp av hälso-
/miljöfarliga ämnen eller strålning?  

 X  

Farliga arbetsmiljöer?   X  

Påverkan på folkhälsoeffekter?  X  Förväntad ökning av besökare till nya 
bangolfen och rörelse inom planområdet. 

Påverkan på förorenad mark?  X  

Närhet till djurhållning?  X  



   

 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

X  Planens genomförande kommer förtäta 
bebyggelsen i Asarum. 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

X  Naturmark används till idrottsändamål och 
bostadsändamål. 

Påverkan på andra tänkta projekt?  X  

Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

X  Förväntat stärkt underlag till skola, förskola 
och kollektivtrafik m.m. 

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

 X  

Fler arbetstillfällen?  X  Bangolfens verksamhet utökas.  

Högre jämställdhet?   X  

Bättre tillgänglighet?  X   

Bättre service?  X  Förstärkt underlag för service. 

Ökad trygghet?  X  Fler som rör sig i området. Fler besökare 
till nya bangolfområdet. 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

X  Förbättrat underlag för kollektivtrafiken. 

Påverkan på parkeringsmöjligheter?   X  

Ökad trafikfara?  X  

Barriäreffekter?  X  

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 X  

Behov av nya system för distribution?  X  

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 X  

Ianspråktagande av jordbruksmark?  X  

Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

 X  

 
Stadsbyggnadsavdelningen 



   

 
 
 
Emina Kovacic   Nanny Strand 
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef  Planarkitekt 


