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Inledning
Läsanvisning
I din hand håller du Fakta och underlag som är en del av
den tredje versionen av den kommunomfattande översiktsplanen för Karlshamns kommun. Föregående översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2007. Denna del
av översiktsplanen avser att ge en bild av de förhållanden
och planeringsförutsättningar som ligger till grund för
angivna viljeinriktningar som kommer att vara styrande
för kommunens framtida utveckling, med sikte minst
fram mot år 2030. Dessa visioner och viljeinriktningar
redovisas i Utvecklingsstrategier.

Översiktsplanens
dokument
Utvecklingsstrategier
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling
har vi samlat i detta dokument som är en viktig del av
kommunens översiktsplan. Här beskriver vi bland annat,
under rubriken ”Så här ser det ut år 2030!”, målbilder och
framtida visioner.

Fakta och underlag
I denna del har vi samlat underlag och fakta. Här redovisar vi allmänna planeringsförutsättningar och områden
med skydd i lagstiftningen. Här redovisas bland annat
riksintressen, miljö- och riskfaktorer, kommunikationer,
infrastruktur och regionala frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning
I denna del finns en miljökonsekvensbeskrivning vilken
analyserar planens konsekvenser utifrån ekologiska,
sociala och ekonomiska aspekter.

Tematiska tillägg
Till översiktsplanen finns tre tematiska tillägg.

Vindbruksplan
Till översiktsplanen hör en vindbruksplan som redovisar
förutsättningar och ställningstaganden kring vindkraftens utbyggnad i kommunen. I vindbruksplanen finns en
bedömning av planens konsekvenser och alternativ.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
Ett annat tillägg till översiktsplanen är dokumentet om
LIS. Detta behandlar frågan kring landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. Dokumentet redovisar områden som
kan vara lämpliga för bostadsutveckling eller för utveckling av friluftsliv och besöksnäring i strandnära lägen.
I handlingen finns en bedömning av konsekvenser och
alternativ.

Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns
innerstad
Till översiktsplanen hör även en bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Bevarande- och
utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och
en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns
riksintressanta innerstad.

Annat underlag
Förutom översiktsplanens dokument finns ett flertal
utredningar som legat till grund för ställningstaganden
som görs i översiktsplanen. Till dessa hör bland annat Trafikvision Karlshamn 2030, VA-plan, Bostadsförsörjningsprogram, Handelsutredning, Utredning av Å-rummet och
Karlshamns entréstråk, Trafik- och parkeringsutredning
– Karlshamns centrum, Klimatanpassningsunderlag samt
Program för Väggaområdet. Översiktsplanen hänvisar i
förekommande fall till vidare läsning i dessa dokument.

Konsekvensbedömning
Till denna översiktsplan finns en miljökonsekvensbeskrivning som är en särskild rapport, vilken analyserar planens
konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter. Konsekvenserna av ställningstaganden rörande
vindkraftetableringar och landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas i respektive dokument.

Planeringsförutsättningar
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Planeringsförutsättningar
Lagkrav
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Det
obligatoriska innehållet och den formella hanteringen
regleras i plan- och bygglagen.
Av översiktsplanen ska framgå:
• Grunddragen i fråga om den avsedda användningen
av mark- och vattenområden.
•

Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

•

Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.

•

Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med
relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen.

•

Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder.

•

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.

Enligt PBL ska översiktsplanen redovisa de allmänna
intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden
samt kommunens ställningstaganden och tillämpning av
dem.
Områden av riksintresse enligt miljöbalken (MB) ska
särskilt anges liksom hur kommunen avser att iaktta
gällande miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken. Miljökvalitetsnormer finns hittills fastställda för luftkvalitet,
vattenkvalitet och omgivningsbuller.
Det finns även formella krav på att översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet.
Detta innebär att en beskrivning av planförslagets konsekvenser för ekologiska, sociala och ekologiska aspekter
ska upprättas.
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Plansystemet enligt PBL. Tunn pil markerar ”underlag för”, fet
pil ”bindande”.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är
att förstärka översiktsplanens funktion, att ge ledning
vid beslut inom och utom kommunen. Genom att i
konsekvensbeskrivningen belysa alternativa strategier
för utveckling av kommunen kan diskussionen föras på
ett tidigt stadium och motiven för den valda riktningen
tydliggöras för alla.
Det är också angeläget att man redovisar hur översiktsplanen medverkar till att uppsatta mål eller allmänna intressen nås. Konsekvensbeskrivningen är också en arena
för att avväga motstridiga mål eller intressen.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Styrdokument
Förutom plan- och bygglagen och miljöbalken så styrs
arbetet med översiktsplanen av andra politiskt förankrade
mål, visions- och policydokument samt planer. Även demokratiaspekter och arbetet mot ett hållbart samhälle är av
största betydelse. Bland de kommunala styrdokumenten
kan nämnas tidigare översiktsplaner och fördjupningar,
naturvårdsprogram, bostadsförsörjningsprogram och
trafikvision. Kommunens vision ”Karlshamn, en plats för
liv och lust” som anger prioriterade kärn- och utvecklingsområden är också en del av underlaget. Likaså är nationella
och regionala mål och strategier viktiga för arbetet med
översiktsplanen, till exempel miljökvalitetsmålen och
den regionala utvecklingsstrategin, ”Attraktiva Blekinge,
Blekingestrategin 2014-2020”. I övrigt har även olika
utredningar och studier använts, inte minst för specifika
geografiska områden.

Nulägesbeskrivning
Allmänt om kommunen
Karlshamns kommun ligger i västra Blekinge. Kommunen
har idag (2013) drygt 31 250 invånare varav cirka
13 320 bor i Karlshamns tätort, cirka 7 800 i Asarum,
cirka 4 960 i Mörrum och cirka 2 350 i Svängsta. De

mindre tätorterna i kommunen har totalt omkring 2
850 invånare; Hällaryd (cirka 1 360), Åryd inkl Guö (cirka
680), Halahult (cirka 270), Ringamåla (cirka 540). Befolkningsmässigt kommer Karlshamn, kommunen såväl som
staden, på andra plats i länet.
Från att tidigare ha varit ett handels- och industrisamhälle, befinner sig Karlshamn i dag i en omställningsprocess,
med en ökande andel kunskapsintensiv produktion.
Den växande arbetspendlingen visar hur näringslivets
struktur och individens rörlighet förändras. Karlshamn är
inte längre sig självt nog.
Karlshamn är en vattenrik kommun med många sjöar och
vattendrag. Närheten till vatten är en stor tillgång som
har format livet i Karlshamn. Den stora mängden fornlämningar talar om detta.
Också naturgeografiskt uppvisar landskapet skilda regioner med mycket olikartade växttyper - kusten, dalgångarna, slättbygden och skogstrakterna. Inom kommunens
gränser kan man hitta de flesta svenska naturtyper och
en mångfald växter och djur. Denna rikedom förklaras
bland annat av att två naturgeografiska regioner möts
i kommunen. Naturförutsättningarna ger Karlshamn
möjlighet att skapa och bevara attraktiva boende- och
rekreationsmiljöer.

Karlshamns kommun tillhör region Blekinge. Utmärkande för Blekingeregionen är den flerkärniga stadsstrukturen, där de kustnära
städerna Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona ligger som ett pärlband längs kusten.
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Om man vänder på kartan syns tydligare Karlshamns roll som en viktig transportnod österut.

Kommunen i regionen
Karlshamns kommun tillhör region Blekinge. Utmärkande
för Blekingeregionen är den flerkärniga stadsstrukturen, där de kustnära städerna Sölvesborg, Karlshamn,
Ronneby och Karlskrona ligger som ett pärlband längs
kusten. E22 och järnvägsförbindelsen Blekinge kustbana
bildar viktiga regionala kommunikationsstråk i öst-västlig
riktning. Regionens styrka består i dess mångfald med
ett antal små och mellanstora städer inom ett begränsat
geografiskt område. Inom regionen finns sammantaget
en intressant arbets- och bostadsmarknad som inte
berörs av storstädernas problematik. Arbetspendlingen
pågår dock samtidigt i flera olika riktningar och tillväxten
är positiv.
Det är viktigt att regionen har tillgång till den arbetskraft
som näringslivet efterfrågar. Unga människor, särskilt
kvinnor, flyttar i allt högre utsträckning till storstadsregionerna och till orter som har universitet och högskola.
Andelen äldre i Blekinge, det vill säga minst 45 år, är högre än i övriga riket vilket medför att pensionsavgångarna
kommer att bli större här (än i riket). Andelen kvinnor i
länet är lägre än i riket. Skillnaden är störst i åldersgruppen 20-44 år.
Utvecklingen inom den kunskapsintensiva hälso- och
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sjukvården är av stor betydelse för den regionala tillväxten. Landstinget är i behov av kontinuerligt tillskott av
kvalificerade yrkesgrupper samtidigt som stora pensionsavgångar väntas inom de närmaste åren.
Sedan årsskiftet 2003 har det regionala samarbetet
konstitutionaliserats i regionförbundet Region Blekinge.
Region Blekinge har av riksdagen, i egenskap av så kal�lat regionalt samverkansorgan, fått befogenheter att
ansvara för den regionala planeringen och utvecklingen.
I arbetet har bland annat ingått att ta fram en länstransportplan och en regional utvecklingsstrategi för
Blekinge län, ”Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 20142020”. Den regionala transportplanen är länets gemensamma beslutade verktyg för att genomföra regionalt
viktiga infrastrukturåtgärder.
Det europeiska samarbetet har ökat den regionala nivåns
betydelse och regionerna har av EU utpekats som basen
för transnationell samverkan. Ur ett internationellt
perspektiv framstår exempelvis de växande marknaderna i östra Europa som närbelägna och intressanta för
Blekinges näringsliv. I det sammanhanget har Karlshamn,
delvis genom sin expansiva hamn, goda förutsättningar
att fungera som en transportnod i östvästlig riktning och
som en port mot Östeuropa och Baltikum.

Befolkning
Befolkningen i Karlshamns kommun har minskat med
41 personer under perioden 1968-2013 (efter kommunsammanslagningen). Under perioden 1968-1975 ökade
befolkningen med 1 185 till som mest 32 136 personer
för att därefter minska till 30 648 år 2001. Från och med
2002 har trenden mest varit uppåt och ökningen fram till
2013 är 624 personer och Karlshamn har nu 31 272 invånare (SCB, 31/12 2013). Enligt aktuell befolkningsprognos
beräknas Karlshamns kommun ha en folkmängd på 31
370 personer år 2022.
Varje år görs befolkningsprognoser som används som
underlag för kommunens planering. Prognoserna visar
grovt vilka förändringar som kan väntas inom olika åldersgrupper. Man kan till exempel se hur många förskolebarn,
skolbarn eller pensionärer som kommer att bo i kommunen och i olika kommundelar. Befolkningsprognoserna
har bildat underlag för avvägningar i översiktsplanearbetet.
För övrigt så är problematiken densamma som för stora
delar av västvärlden; en krympande andel av befolkningen befinner sig i arbetsför ålder och fyrtiotalisternas
pensionsavgångar kommer att pågå under det närmaste
decenniet.

Kommunikationer
Karlshamn har ett strategiskt gynnsamt läge i Sydsverige
med god närhet till viktiga kommunikationsleder. En av
landets viktigaste vägar Europaväg 22 (E22) och järnvägen Blekinge kustbana passerar genom kommunen och
ansluter till de större tätorterna. E22 är utbyggt till 2+1
körfält på den del som är motortrafikled. Arbetet med en
motorväg mellan Sölve och Stensnäs har precis slutförts
och därmed är den tidigare begränsade framkomligheten
i den västra kommundelen avhjälpt.
Från Karlshamn passerar riksväg 29 norrut, mot Tingsryd,
som länkar E22 till riksväg 30. Väg 126 (mot Svängsta –
Ryd) är en förbindelse norrut mot Alvesta och Värnamo
och utgör en viktig transportled för massaindustrin.
Riksväg 15 förbinder E22 med Olofström och ingår som
del i Tvärleden. Tvärleden benämns förbindelsen mellan
Karlshamn och Halmstad.
Allt fler invånare bosätter sig permanent i områden med
tidigare fritidshusbebyggelse. Detta medför ökade krav
på ett bättre och trafiksäkrare vägsystem för både privatbilismen och kollektivtrafiken. Här måste man även tänka
på de oskyddade trafikanterna i form av utbyggnad av
separata gång- och cykelvägar.

Busstrafiken utgör kollektivtrafikens bas med 77 procent
av samtliga kollektivtrafikresor. Kollektivresorna per
invånare ökade från 119 till 143 resor per invånare mellan
1999 och 2011, en ökning med motsvarande 20 procent.
Busstrafiken är idag effektiv och har en god kvalitet vad
gäller fordon, hållplatser med mera. Fordonen är även väl
anpassade till funktionshindrades behov. Det är angeläget att slå vakt om en bra busstrafik. Den inriktning som
gällt under senare år, att koncentrera busstrafiken till
stråk där människor bor och reser, har gett resultat.

Utbildning
Trots Blekinge Tekniska Högskola (BTH), med ett av
sina två ”ben” i Karlshamn, har Karlshamn i likhet med
övriga länet färre personer jämfört med riksgenomsnittet med en längre eftergymnasial utbildning (tre år eller
mer). Det är viktigt att arbeta med det livslånga lärandet som ska ge både kvinnor och män förutsättningar
att kompetensutveckla sig under sin yrkesverksamma
tid. Att kompetensen är hög i företagen säkrar deras
konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter. Blekinge
behöver bli en lärande region med den infrastruktur och
de mötesplatser som behövs för lärandet. Det livslånga
lärandet förutsätter en infrastruktur, där olika utbildningsanordnare kan samverka. I denna infrastruktur ingår
också arbetsmarknadens parter och andra berörda. Vad
beträffar gymnasieutbildningarna på Väggaskolan finns
det såväl högskoleförberedande program som yrkes- och
introduktionsprogram.

Pendling
En tendens i Karlshamn är att nattbefolkningen (antalet
förvärvsarbetande med bostad i kommunen) ökar mer
än dagbefolkningen (antalet förvärvsarbetande i kommunen). Detta kan också uttryckas som att det är fler som
pendlar från kommunen till sitt arbete än vad det är som
pendlar från annan kommun till arbete i Karlshamn. Detta
tyder på att det kan anses vara bra att bo i Karlshamn
och att livsmiljön upplevs positivt. Karlshamn har ett bra
läge vid havet med korta pendlingsavstånd i regionen.
Man kan komma till ett flertal andra kommuner inom 45
minuter. Karlshamn har förhållandevis fler som pendlar in
än övriga Blekingekommuner.

Näringsliv
I kommunen finns cirka 2580 arbetsplatser (31/12 2013).
Landstinget, Karlshamns kommun, Södra Cell (Mörrumsbruk) och Aarhus-Karlshamn AB (AAK) är de enskilt
största arbetsgivarna i kommunen. Drygt vart femte
arbetstillfälle finns inom vård och omsorgssektorn.

11

Karlshamn 2030! Översiktsplan för Karlshamns kommun - Del 2. Fakta och underlag

Näringslivet i Karlshamns kommun liksom Blekinge i
stort, präglas av en stor andel förvärvsarbetande inom
tillverkningsindustrin och ett fåtal större industriföretag
dominerar sysselsättningen. Ett enskilt företags eventuella nedläggning kan få stora konsekvenser för hela
kommunen.
De delar av tillverkningsindustrin som har lågt kunskapsinnehåll och en förhållandevis rutinmässig produktion är
särskilt utsatta för rationaliseringstrycket. Samtidigt finns
det företag på industrisidan, bland annat inom verktygsmakeri, som utmärker sig genom sitt verkstadsindustriella
kunnande.

koncentrerad till några få orter, bland annat skulle Bodekull få stapelrättigheter och utrikeshandel. Stadsplanen
kompletterades år 1666 och en stadsbebyggelse växte
långsamt fram som ett resultat av denna.
I området fanns dessutom äldre bycentra och gårdar. Under 1900-talet har det hela vävts samman till att bli vad vi
idag uppfattar som staden Karlshamn; en tydlig stadskärna kring Stortorget (rutnätsstaden) och däromkring
ett antal ganska självständiga bebyggelseområden.

Regionförstoring kan ses som en metod att stärka
arbetsmarknaden och göra den mindre sårbar mot
omstruktureringar av arbetslivet. Hela Blekinge är på väg
att bli en arbetsmarknadsregion och ”Attraktiva Blekinge,
Blekingestrategin 2014-2020” (Region Blekinge, 2013) har
ambitionen att anlägga ett helhetsperspektiv på infrastruktur, boende, sysselsättning och tillväxt.

Boende och
bebyggelsestruktur
Karlshamns kommun kan erbjuda ett varierat och attraktivt boende, såväl centrumnära som i lantlig miljö. Totalt
finns det cirka 15 600 permanentbostäder i kommunen
och av dessa är cirka 55 procent småhus. Antalet boende
per hushåll var i genomsnitt 2,14 år 1990 (Folk- och bostadsräkning), 2,01 år 2001 och 1.99 år 2011. Tendensen
är att antalet ensamhushåll ökar, främst beroende på
den förändrade åldersstrukturen med fler pensionärer
som lever längre. I denna grupp blir många ensamma när
makan/maken dör.
Enligt aktuell befolkningsprognos (2013-2023) beräknas
folkmängden i kommunen öka från 31 272 personer vid
årsskiftet 2013/2014 till 31 945 personer vid slutet av år
2023. Befolkningsökningen fram till år 2023 blir härigenom
cirka 670 personer, i medeltal cirka 67 personer per år.
Bebyggelsens struktur avspeglar i stort de naturgeografiska förutsättningarna. Stadsbilden framstår i flera av tätorterna som heterogen och svårorienterad. Förklaringen
finns delvis i anpassningen till terrängen men också i det
sätt på vilket tätorterna vuxit fram. Efter freden i Roskilde
med Danmark 1658 besökte Karl X Gustav de nyvunna
provinserna. Han överlämnade åt sin vän fortifikationsofficeren Erik Dahlberg att närmare undersöka och avteckna de viktigaste fästningsanläggningarna. Erik Dahlberg
gjorde en ritning till skansbygge och grunddragen till en
stadsplan. Kungen önskade att utrikeshandeln skulle vara
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I Karlshamn finns många välbevarade trähus.

Kulturmiljöer
I Karlshamn kommun finns ett stort antal värdefulla
kulturmiljöer, varav några är av riksintresse. Karlshamns
rutnätsstad anses som en av Sveriges bäst bevarade
trästäder, med bebyggelse enligt rutnätsplan från 1666,
och till staden hörande befästningsanläggningar, bland
annat Castellet.
Karlshamns stadskärna utgör riksintresse för kulturmiljövården. Främst omfattar riksintresset den stadsplan
som upprättades vid stadens grundläggning och som
bevarats i stora delar intakt in i våra dagar, samt det
relativt omfattande beståndet av trähus från 1700- och
1800-talen. Stadskärnan har dessutom andra kvaliteter
som verksamt bidrar till en positiv miljöupplevelse, till exempel byggnadernas och gaturummens måttfulla skala,
rikliga inslag av vegetation, naturstensbeläggning på

gator och torg och inte minst blandningen av bostäder
och verksamheter som fyller staden med liv.
Området väster om Mieån, den så kallade ”nya staden”,
fick en stadsplan år 1764. Kvarteren började bebyggas i
slutet av 1700-talet med lågskaliga, oregelbundna hus i
huvudsak med arbetsfolk och stugsittare som invånare.
Tyngre hantverk och viss industriell verksamhet lokaliserades under 1800-talet till västra åsidan vilket ytterligare förstärkte karaktären av arbetarstadsdel. Området
präglas av intrycket av egen stadsdel med klara, definierbara avgränsningar. Den östra gränsen utgörs av en tät,
oregelbunden husskärm från slutet av 1700-talet och
senare delen av 1800-talet. Väster därom har villabebyggelsen successivt utvecklats med respektive tidsperiods
arkitekturideal tydligt uttryckt.
Det område som oljefabriken AAK (Aarhus-Karlshamn AB,
före detta Karlshamns AB) idag disponerar har, alltsedan
industrialiseringen tog fart vid 1800-talet slut, använts
för industriändamål. Mieåns utlopp, den naturliga hamnen och närheten till järnvägen gjorde läget idealiskt.
Området har utvecklats från att ha innehållit en mängd
mindre industrier till ett enda stort företag. Oljefabriken
utgör idag ett dominerande inslag i stadsbilden. Genom
sitt läge, väl synlig både från land och hav, fungerar den
som identifikation och kännetecken för Karlshamn och är
av stor betydelse för stadens karaktär. Få, idag levande
industrimiljöer, har på ett så bra sätt förmått förena en
historisk utvecklingsprocess med moderna krav på rationalitet och utveckling.

Natur, kultur och fritid
Närheten till naturen är påtaglig i Karlshamns kommun,
något många upplever som kärnan i kommunens attraktionskraft. Skogsbygdens djupa skogar, det halvöppna

kulturlandskapet i mellanbygden och den rika närvaron
av vatten lockar besökare till bygden och blir samtidigt
till vardaglig livskvalitet för de som bor i kommunen.
Karlshamns stadskärna (rutnätsstaden) saknar nästan helt
parker och grönområden. Däremot finns flera värdefulla
närrekreationsområden på gång- och cykelavstånd från
centrum, till exempel Väggaområdet, Kollevik, Lindeborg, Långakärr och Stärnö.
Fritidsvaneundersökning Karlshamns kommun 2004 är en
undersökning som genomförts för att bland annat ge
svar på vilka fritidsaktiviteter kommuninnevånarna gjort
under en 12-månadersperiod.
Enligt undersökningen, som omfattade åldersgruppen
13-74 år brukar man någon gång per vecka
•
•
•

promenera som motion (52 procent)
cykla som motion (23 procent)
utöva friluftsliv, till exempel paddla, ströva i naturen
och jogga (11-12 procent).

Resultatet visar på vikten av en väl fungerande grön
struktur av hög kvalitet där fotgängare och cyklister på
ett trafiksäkert sätt kan ta sig ut från tätortens centrala delar till närbelägna attraktiva grönområden och
tätortsnära rekreationsområden. Värdefulla tätortsnära
rekreationsområden ”målpunkter” redovisas som ”Idrott
och friluftsliv” på mark- och vattenanvändningskartan.
I förhållande till kommunens storlek är föreningslivet
omfattande, särskilt inom idrottssektorn. Statistik visar
att det finns drygt 60 idrottsföreningar i kommunen och
att nära nog hälften av dessa har inriktning mot barn och
ungdom. I kommunens föreningskatalog finns det totalt
cirka 300 föreningar registrerade (2014).
Kulturlivet i Karlshamn har goda möjligheter. Staden har en
egen stadsteater och museum. Det finns även en amatörteaterutbildning för barn och vuxna i Teatersmedjans regi.
Sommartid bjuds på sommarteater på Castellet. Amatörföreställningar spelas flera gånger under året och Karlshamns
Teaterförening är arrangör för gästspelande professionella
grupper. För musikintresserade finns Kommunala Musikskolan, Karlshamns Musiksällskap med flera där barn och
ungdomar ges möjlighet att lära sig ett instrument samt få
tillfälle att spela i orkester eller ensembler.

Aborresjön, Svängsta

Varje år arrangeras Östersjöfestivalen som är en mycket
populär sommarfestival. Det är uppskattade tilldragelser
som lockar mycket folk, stärker det lokala näringslivet och
inte minst placerar Karlshamn på kartan.
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Skärgården
Blekinges skärgård kombinerar Bohusläns karga karaktär och stockholmstraktens lummiga idyll. I Hällaryds
skärgård är öarna relativt små och berget går i dagen.
Här växer björk, ek, tall med flera i trädskiktet, arter som
nypon, hagtorn, kaprifol, slån, hallon, björnbär i buskskiktet och ängs- och hagmarksväxter till exempel styvmorsviol och mandelblom i örtskiktet. Jordmånen består
mestadels av ett tunt, näringsfattigt moränlager som
överlagrar gnejsberggrund. Några av öarna, bland annat
Bockö, Brorsö, Tärnö och Harö, korsas av diabasgångar
som ger en något rikare flora. Hela området är viktigt
för fågellivet. Mjöö samt småöarna Haröskär, Fåröholm,
Knivlösarna och Bengtsöarna är fågelskyddsområden
där landstigningsförbud gäller under tiden 1 april-15
juli. Tärnö trafikeras med reguljär båttrafik under sommaren. Skärgårdsområdet har hittills bevarats från hård
exploatering och utbyggnad varvid intrycket av genuin
skärgårdsmiljö finns kvar till stor del. Skärgårdens stora
natur- och kulturvärden är en av grundpelarna i kommunens attraktivitet.
Skärgården i Karlshamns kommun är unik och mycket attraktiv för boende, besökare, turism och rörligt friluftsliv.
Natur- och kulturmiljön är en stor tillgång inte bara lokalt
för Karlshamn och Blekinge utan också nationellt då
området är klassat som riksintresse. En levande skärgård
förutsätter att det finns service av olika slag samt möjligheter till näringsverksamhet. Skärgården och dess värden
spelar en viktig roll i strävan att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats att bo, verka och leva i.

Beskrivning av mark- och
vattenområden
Landskapsbild
Blekinge är ett gränsland ur natursynpunkt. Här möts
sydskandinaviens lövskogsregion och granens naturliga
sydgräns. Ädellövskogen har olika karaktär; i väster
dominerar boken, i öster eken. Havsstränderna innehåller såväl arter som hör till Östersjön som arter som är
mera hemma vid Västerhavet. Också naturgeografiskt
uppvisar landskapet skilda regioner med mycket olikartade naturtyper – kusten, dalgångarna, slättbygden och
skogstrakterna.

Topografi
Topografin utgör den kanske mest upplevelsegrundande
faktorn i ett landskap. Karlshamns kommun har, liksom
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övriga Blekinge, ett landskap med mycket varierande
terrängförhållanden rikt på berg, dalar, kullar och sjöar.
Olika landskapstyper går dock att urskilja i kommunen.
Den förhärskande nord-sydliga sprickdalsstrukturen i
bergrunden är den faktor som betyder mest för topografin i Karlshamns kommun. De smala sprickdalarna bildar
långsträckta rum med antingen flacka odlade fält eller
sjöar med mer eller mindre branta höjdryggar mellan sig.
Genom kommunen, vid cirka 65 meter över havet, går
Högsta kustlinjen (HK). Området norr om HK har inte
varit utsatt för vågornas erosion. Där ligger moräntäcket
tjockt och suddar ut sprickdalsstrukturen. De flesta
sjöarna i norr har bildats genom att dödisblock legat
kvar när inlandsisen drog sig tillbaka och skapat förutsättningar för vattenfyllda sänkor. Kring HK är mycket
finmaterial bortsvallat och avsatt i lägre områden. Block
har frispolats.
De flesta sprickdalssjöarna är belägna strax söder om
samt norr om högsta kustlinjen. De är uppkomna genom
att sprickzonerna i berggrunden vattenfyllts, vilket är
fallet för till exempel Långasjön och Öllesjöarna. Dessa
sjöar har mer eller mindre bergiga stränder.
Längre söderut är sprickdalarnas bottnar fyllda med
finjord som är bördig och uppodlad. I detaljanalysen
framträder topografin i kommunens sydöstra delar på ett
principiellt sätt. I stora drag kan man säga att mellan bergiga höjder och höjdryggar bildas ett intrikat mönster av
sprickdalar fyllda med odlad jord eller, i skärgården, med
vatten. Vissa av sprickdalarna är mera genomgående
och/eller breda och hjälper till att avgränsa mera sammanhängande områden, som skulle kunna kallas distrikt
enligt Lynchs terminologi (Lynch, Kevin, 1960. The Image
of the City). Även barriärer som järnvägar, större vägar
och havet bidrar till att skapa dessa avgränsade distrikt.

Gränser och rumsbildningar
I Karlshamns kommun är landskapsrummen generellt
mycket småskaliga. De allra flesta öppna landskapsrum
är belägna i de dalar och svackor som finns mellan den
stora mängden uppstickande, ofta skogsklädda höjder
som skapar väggverkan och därmed rumsgränser. De täta
växlingarna mellan höjderna och de öppna dalstråken
ger landskapet en småbruten mosaikkaraktär. Det är
säkert till stor del denna småskaliga mosaikkaraktär som
bidragit till att Blekinge fått epitetet ”Sveriges trädgård”.
Denna smårummiga mosaikkaraktär är tämligen unik i
ett nationellt perspektiv och motsvarigheter finns endast
i vissa delar av Stockholmstrakten och Bohuslän.
En mycket tydlig, pedagogisk illustration av den småskaliga strukturen i allmänhet och sprickdalsstrukturen i

synnerhet ges när man färdas längs E22:an. Vägen löper
tvärs emot den förhärskande nord-sydliga sprickdalsstrukturen och man erfar ständiga och mycket snabba
skiftningar mellan att å ena sidan färdas i vägskärningar
genom skogsklädda bergknallar och å andra sidan på
höga vägbankar över smala, uppodlade dalgångar.

Dessa landskapskaraktärer har en viss koppling till Selma
Lagerlöfs beskrivning av ”Trappan med de tre stegen” i
”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här
beskrivs Blekinges landskap som en trappa med tre steg
som leder upp till det höga huset Småland. Nedan följer
ett utdrag ur beskrivningen:

Landskapskaraktärer

”Det översta, som ligger Småland närmast, är till största
delen täckt av mager jord och småsten, och där vill det
just inte växa andra träd än glasbjörk och hägg och gran,
som tål kölden däroppe i höjden och är nöjda med litet.
Allra bäst förstår man hur kargt och fattigt det är där, då
man ser hur små åkerlapparna är, som är oppbrutna ur
skogsmarken, och hur små stugor folket bygger åt sig,
och hur långt det är mellan kyrkorna.
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På mellantrappan återfinns det bättre jord, och den ligger inte heller bunden under så sträng köld; det ser man
genast av att träden både är högre och av förnämligare
slag. Där växer lönn och ek och lind, hängbjörk och hassel, men just inga barrträd. Och än bättre märker man
det därpå, att det finns en myckenhet odlad jord, liksom
därpå, att människorna har byggt sig vackra och stora
hus. Det står många kyrkor på mellantrappan, och stora
byar ligger omkring dem, och den tar sig på allt sätt
bättre och präktigare ut än det övre trappsteget.
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Översiktliga landskapskaraktärer i Karlshamns kommun.
I norr breder ett granskogsdominerat platålandskap ut sig;
en sydlig fortsättning på den småländska urbergsslätten.
Platåområdet är genomdraget av markanta sprickdalar i
vilka Mörrumsån och Mieån rinner fram. Området är rikt på
sjöar och sluttar svagt mot söder där det övergår till ett inre
sprickdalslandskap. Detta är ett milsbrett starkt kuperat
skogsdominerat område med stort lövträdsinslag. Sprickdalarna är rikligt förekommande här och skär djupt ner i landskapet och nivåskillnader på upp till 50 meter uppstår. I dalbottnarna slingrar sig åsryggar fram och på dalsidorna finns
ofta grusterrasser på vilka vägarna dragits fram. Dalgångarna mynnar sedan ut mot mosaikartade odlingsbygder i ett
yttre sprickdalslandskap som sträcker sig fram till kusten. I
detta topografiska delområde finns smala flacka dalsänkor
omväxlande med bredare plana dalbottnar och kustslätter.
Mellan dessa ligger lövskogsklädda bergiga höjdryggar och
mer eller mindra kala bergknallar med hällmarkstallskog.
Dalbottnarna består i huvudsak av leriga avlagringar och är
till största delen uppodlade. Som en direkt fortsättning av
kustlandet finns ett omfattande skärgårdslandskap. Öarna
är oftast glest bevuxna och betespräglade men en del är
även skogbevuxna, ibland lummiga.

Men det allra nedersta trappsteget är ändå det bästa.
Det är täckt med god och riktig mylla, och där det ligger
och badar i havet, har det inte den minsta känning av
Smålandskölden. Här nere trivs bokar och kastanjer och
valnötsträd, och de växer sig så stora att de når över
kyrktaken. Här ligger också de största åkerfälten, men
folket har inte bara skogsbruk och jordbruk att leva av,
utan det sysslar också med fiske och handel och sjöfart.
Därför finns här också de kostbaraste bostäderna och
de vackraste kyrkorna, och kyrkbyarna har växt ut till
köpingar och städer.”
Det kan konstateras att det i första hand är de två översta
trappstegen som är representerade i Karlshamns kommun. De riktigt stora och bördiga åkerfälten återfinns
längre österut mot Ronneby och Karlskrona och de tre
stegen är mera utpräglade där. En annan faktor som gör
beskrivningen något mindre aktuell idag är landskapets
förändring under 1900-talet, vilken inneburit att stora
delar av ett beteshävdat landskap blivit skogsbevuxet.
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Geologi

Fast kalksten, i form av kritberggrund, är känd från en
enda lokal i kommunen, nämligen invid Pengabergets
sydbrant. Här finns en grovkornig fossilrik kalksten.

Jordarter
Moränen har den största utbredningen av jordarterna
i kommunen. Moränen som är en direkt krossprodukt
från inlandsisen är avsatt som ett tunt täcke och följer i
huvudsak berggrundens topografi. På sina ställen, framförallt i kommunens norra delar, kan dock mäktigheten
uppgå till cirka 10 meter.

Stenindustrin har varit en viktig näring för Karlshamn.

Berggrund
Berggrunden inom kommunen består av bergarter äldre
än 600 miljoner år, så kallade prekambriska bergarter.
Denna urbergsgrund domineras av bergarter med granitisk och sur sammansättning, det vill säga hög halt av
kiselsyra. Detta bidrar till att stora delar av kommunens
mark har en dålig buffringsförmåga mot försurande effekter.
Kustgnejsen förekommer som större sammanhängande
partier i sydvästra delen av kommunen samt som spridda
mindre förekomster i östra och norra delen. Den gränsar
till ett brett bälte av gnejsgranit som sträcker sig ned till
kusten via Mieåns dalgång. Gnejsgraniten dominerar de
norra kommundelarna med inslag av finkornigare granit
(Spinkamålagranit). Den uppträder i mindre massiv och
som gångar i äldre bergarter. I sydöstra kommundelen
täcker Karlshamnsgraniten stora ytor. Karlshamns- och
Spinkamålagraniterna har i allmänhet högre radioaktivitet än övriga bergarter och det finns alltså risk för förhöjd
radonavgång från marken i sådana områden.
Basiska diabasgångar av varierande mäktighet genomskär kommunen i NNO-SSV-lig riktning. Gångarna kan i
vissa fall följas miltals i terrängen. Om diabasen ligger i
ytan medför detta ofta att en rikare vegetation utvecklas
som en följd av den basiska berggrunden. En annan grupp
av basiska bergarter som förekommer inom kommunen
är grönstenarna. De uppträder bara på ett fåtal ställen och utgörs av volymmässigt obetydliga skivor eller
gångar. På ett par ställen finns något större förekomster,
till exempel 2,5 km NO om Ire.
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I södra kommundelen, under högsta kustlinjen (c:a 65 m
över havet), har Baltiska issjöns successivt tillbakadragna
kustlinje eroderat och svallat moränen. Moränen har på
så vis tvättats ur på finpartiklar och i exponerade lägen
har block frispolats. Finpartiklarna i form av sand och lera
har sedimenterat på lägre nivåer och gett grunden till
dagens odlingsbara jordar.
Grovkorniga isälvsavlagringar uppträder i form av åsar
och terrasser på nivåer över 55 m ö h.

Klimat
Lågtryck från Atlanten och högtryck över Baltikum är det
som oftast bestämmer vädret i Blekinge. Nederbördsmängden i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga
Sverige rätt låg (583 mm i årsmedelnederbörd). Den ökar
dock ganska snabbt från havsbandet och inåt land. Kustlandet och de mellersta delarna av det inre dallandskapet
har en årsmedelnederbörd på 550-650 mm. För kommunens norra delar ligger motsvarande värde närmare
700 mm. De årliga variationerna i nederbördsmängderna
är stora. Juli är den nederbördsrikaste månaden, medan
februari och mars är de nederbördsfattigaste. Den ringa
nederbördsmängden innebär bland annat att biotoper
som stora trädlösa mossar inte utvecklas.
Nederbörden förväntas vara större vid slutet av seklet
jämfört med SMHI:s referensperiod 1961-1990. En ökning
av nederbörd förväntas för alla årstider, men framförallt
under vintern, med en ökning uppemot 40 procent.
Största dygnsnederbörden beräknas stiga med ungefär
25 procent och antalet tillfällen med extrem nederbörd
(>10 mm/dygn på ett 4x4 km stort område) förmodas i
genomsnitt vara 5-7 tillfällen fler per år än för referensperioden.
Årsmedeltemperaturen för referensperioden 1961-1990

var 6,8˚C. Medeltemperaturen för årets kallaste månad,
februari, är c:a 1 grad C i kusttrakterna och en grad lägre
närmare Smålandsgränsen. Östersjöns vinterkalla vatten
ger kustlandet något kallare vårar än övriga delar av kommunen. Medeltemperaturen för juli, som är den varmaste
månaden, är c:a 16°C. Vegetationsperioden, det vill säga
den tid då dagsmedeltemperaturen ligger över +3°C omfattar 220-240 dagar per år. SMHI anger att växtsäsongen
vid seklets slut kan ha ökat med nästan 100 dagar.
Omkring år 2100 förväntas årsmedeltemperaturen ha stigit med 4-5˚C i förhållande till referensperioden. Stigande
medeltemperatur gäller för alla årstider, men är tydligast
under vintern vilket kommer att påverka snöbildningen
negativt. Årets lägsta dygnsmedeltemperatur förväntas
stiga med omkring 8-9˚C till slutet av seklet, den högsta
med ungefär 4-5˚C.
Tillfällena med värmebölja (dygn med en dygnsmedeltemperatur överstigande 20˚C) kommer att öka från ett fåtal
per år i dagsläget till mellan 30-50 per år vid seklets slut.
Värmeböljor kommer att vara vanligare i kusttrakterna än
inåt land.

Hydrologi
Kommunen är rik på vattendrag av olika slag. Intresset för
vattnet har ökat. Genom den ökade fritiden har intresset
för rekreation i anslutning till vatten ökat. Fritidsfisket
betyder mycket för det rörliga friluftslivet. Förutom bad
och fiske har också sjöarna stor betydelse som råvattenkälla, recipient med mera. Sådana intressen kan ofta
medföra betydande påverkan på sjön som ett fungerande
ekosystem.
Kommunen indelas i sju avrinningsområden som har en
sträckning i nord-sydlig riktning betingade av topografin.
Avrinningsområdena för de större åarna sträcker sig från
kusten upp till länsgränsen och vidare in i Småland. Mörrumsåns och Mieåns dalgång hyser de mest betydande
åssystemen. Ett mindre åssystem finns också norr om
Hällaryd.
För såväl Mörrumsån som för Mieån gäller att klimatförändringar leder till förändrad vattenföring. Omkring år
2100 förväntas vinterns ökande nederbörd i kombination
med minskad snöbildning leda till att medelvattenföringen vintertid ökar med cirka 30 procent i Mörrumsån
och 15-20 procent i Mieån, jämfört med referensperioden
1963-1992. Under övriga årstider förväntas en minskning,
i Mörrumsån runt 15-20 procent, men i Mieån så mycket
som mellan 30-60 procent.

Inom kommunen finns ett stort antal sjöar varav de allra
flesta är mindre. Endast 8 av kommunens 225 sjöar är
större än 0,5 kvadratkilometer.
Sjöarna är ojämnt fördelade över kommunen. De flesta
är belägna ovanför högsta kustlinjen. I detta område har
dödisblock, som legat kvar när landisen drog sig tillbaka,
skapat gynnsamma förutsättningar för uppkomsten av
vattenfyllda sänkor som utvecklats till sjöar. Endast 1/5
av sjöarna ligger under högsta kustlinjen (Hk). Sjöarna är
ofta tydligt präglade av landskapets sprickdalstopografi.
Detta åskådliggörs tydligt genom att man i sprickdalarnas linje kan följa en rad av sjöar med långsträckta
bergiga stränder. En sådan sprickzon går öster om Karlshamn i nordostlig-sydvästlig riktning. I dess spricka ligger
sjöarna Öllesjöarna, Treasjön och Halasjön. Dessa typiska
sprickdalssjöar har relativt branta bergiga stränder och de
flesta är rätt djupa. Näringsfattigt och klart vatten är ofta
karaktäriserande för sprickdalssjöar.
Många av sjöarna är sammansatta av ett stort antal vikar
och öar orsakade av topografin. Sjöarna präglar i stort
landskapsbilden i övre hälften av kommunen.
Kustbygden är däremot sjöfattig. Längs Karlshamns
kuststräcka finns endast tre sjöar inom en kilometer från
kusten. Det är Lindeborgssjön, Gårdsjön och Färskesjön.
Inom 5 km från kusten återfinns sex sjöar. Dessa är alla
intressanta p.g.a. sitt naturgeografiska läge och är också
ekologiskt viktiga landskapselement ur olika aspekter.
Den ringa förekomsten av sjöar inom kustbygden beror
delvis på de topografiska förutsättningarna. De kustnära
områdena är ofta plana kustslätter. Det har således inte
funnits förutsättningar för sjöar att bildas.
Sjöarna genomgår, som allt annat i naturen, åldringsprocesser som är naturliga för sjöar. De grundas upp av
gyttja/dy, dels av material som produceras i sjön och dels
av material som transporteras dit. Gyttjan består huvudsakligen av rester av det organiska livet i sjön det vill säga
växtfragment, planktonalger med mera. Uppgrundning
och igenväxningen går långsamt, speciellt i början. När
vattendjupet blir lägre går processen snabbare. Slutresultatet blir en mosse eller ett kärr. Människans påverkan genom näringsutsläpp påskyndar igenväxning och därmed
uppgrundning. De ornitologiska intressena är ofta stora
vid dessa sjöar.
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Boende
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande
kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i
kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är därför
en viktig del i Karlshamns kommuns strategiska planering.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) säger att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen
syftar också till att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer
för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod.
Av översiktsplanen ska, enligt plan- och bygglagens
3 kap. 5 § bland annat framgå hur kommunen avser att
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunfullmäktige antog i december 2012 ettbostadsförsörjningsprogram för Karlshamns kommun samt
en handlingsplan för åren2012-2017. I handlingsplanen
påtalas att kommunen behöver stimulera, verka för och
skapa förutsättningar för nyproduktion och utökning
av antalet bostäder för att öka rörligheten och skapa
positiva flyttkedjor samt skapa förutsättningar för större
inflyttning till kommunen.
Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling
till översiktsplanen. Programmet är bland annat underlag
för prioriteringar av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara bostadsutbyggnaden enligt översiktsplanens utbyggnadsstrategier.

På Bryggeritomten i centrala Karlshamn finns nyare bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
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Då en kommun i regel inte bygger bostäder själv, ligger
den viktigaste åtgärden för bostadsförsörjning på att stimulera och underlätta för byggande, ombyggnader och
förtätning. En god framförhållning vad gäller markförsörjning och planarbete är en av de viktigaste åtgärderna.
Vidare påtalas i bostadsförsörjningsprogrammet att bostadsproduktion i första hand bör lokaliseras till områden
där redan befintliga investeringar och serviceinrättningar
kan utnyttjas. Det är också viktigt att kommunen har en
god framförhållning vad avser infrastruktur till utpekade
möjliga bostadsområden.

Bostadsbyggandet i
kommunen
Under perioden 1995-2011 har 239 lägenheter producerats i flerbostadshus och 332 lägenheter i småhus.
Totalt finns (2013) omkring 100 byggklara tomter till salu.
Utöver dessa tomter finns några planlagda områden som
ännu inte har byggklara tomter.

Mindre tätorter och byar
I de mindre tätorterna och byarna har ingen nybyggnation skett i någon större omfattning under de senaste
åren. För nybyggnation inom dessa områden förutsätts
att tomtmark kan tillhandahållas som tillgodoser intressenternas önskemål om bland annat tomtstorlek.

Bebyggelse på landsbygden
Bebyggelseutvecklingen på landsbygden har i stor
omfattning varit kopplad till jordbruksnäringen. Med
minskade förutsättningar för näringen har byggnation
kopplad till denna fått en liten omfattning. Däremot har
en ökad efterfrågan på s.k. hästgårdar noterats, vilket
tillfört landsbygden både upprustning av byggnader och
nytillskott. Förutsättning för ökad bebyggelse på landsbygden är att attraktiva platser blir tillgängliga, tillgång
till acceptabel service erbjuds samt att banker och kreditinstitut ger krediter till byggnation i dessa områden.

Nya bostadsområden
Förslag till nya bostadsområden finns redovisade i ”Utvecklingsstrategier”. De föreslagna utbyggnadsområdena
för bostäder är i huvudsak lokaliserade i anslutning till
befintliga bostadsområden. Vissa av områdena har naturoch rekreationsvärden. Föreslagna områden utgör endast

mindre bostadsgrupper varför en anpassning till natur
och friluftsliv bedöms möjlig.

Sammanhållen bebyggelse
Byggnadsnämnden har gjort en bedömning av vilka fastigheter som är att betrakta som sammanhållen bebyggelse inom Karlshamns kommun. Begreppet definieras som
bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs
åt endast av en väg, gata eller parkmark. Sammanhållen
bebyggelse omfattar huvuddelen av bebyggelsegrupperna i kommunen.

Strandnära boende
Stränder har många olika värden och funktioner. När det
gäller boende är närheten till vatten en stark attraktionskraft. Strandskyddat område är i normalfallet 100 meter
från strandlinjen ut i vattnet och 100 meter inåt land och
gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.
En utvidgning av strandskyddet kan göras med upp till
300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen har i november 2014 beslutat
om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust
och skärgård.
Sedan den 1 juli 2009 innehåller miljöbalken nya regler
om strandskydd. Dessa innebär bland annat att kommunerna beslutar om strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner i de flesta fall. Prövning
av dispens från eller upphävande av strandskyddet
förutsätter att det finns särskilda skäl. Miljöbalken lyfter
fram sex särskilda skäl som får åberopas. För att dispens
ska kunna beviljas får inte heller allmänhetens tillgång
till strandområdet försämras eller åtgärden väsentligt
förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet. Se vidare på
sidan 65.

Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen
De nya reglerna innebär även att kommuner från och
med 1 februari 2010 får använda det särskilda skälet
landsbygdsutveckling vid strandskyddsdispenser och
upphävande av strandskydd. Kommunen ska i sin översiktsplan ange områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa områden, så
kallade LIS-områden, har pekats ut i ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen. Inom de områden som kommunen i
sin översiktsplan har pekat ut som LIS-områden finns utökade möjligheter till dispens för bland annat uppförande
av bostäder.
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Boende för äldre

Boendefrågorna för de äldre är en av de stora samhällsfrågorna.
Idag finns det cirka 7 500 karlshamnsbor som är över 65
år. Antalet personer över 65 år förväntas till 2022 öka
med cirka 800 personer till cirka 8 300. Ungefär hälften
av ökningen förväntas vara i gruppen över 80 år. Samtidigt förväntas den totala befolkningsutvecklingen vara i
stort sett oförändrad. Utmaningen är att färre ska försörja fler, vilket kräver prioriteringar inom äldreomsorgen.
Boendefrågorna för de äldre är en av de stora samhällsfrågorna. Den enskilde konsumentens behov påverkar boendeutvecklingen och inte minst dess koppling till serviceutbud och serviceplanering. Då handlar det inte enbart
om kommunens omsorgstjänster. Trygghet, gemenskap
och möjligheten att kunna välja en bra och anpassad
bostad efter eget behov är viktiga kvalitetsaspekter i
äldreboendet. Andelen lägenheter med full tillgänglighet
är under 5 procent. En stor mängd flerfamiljshus som är
byggda under ”rekordåren” (åren efter andra världskriget
fram till cirka 1973–74) är i tre våningar utan hiss.
För att ge en överskådlig bild över behovet av bostäder
för äldre i kommunen används strategin ”Servicetrappan”.
Strategin visar att den enskilde kan ha olika boendebehov
och boendeönskemål beroende på vilken servicegrad som
behövs. Detta kan kommunen möta genom att skapa ett
utbud av boendealternativ och koppla dessa till utbud av
servicetjänster. Samverkan och dialog mellan enskilda och
olika intressenter i boendesektorn ökar förutsättningarna
för att kunna genomföra strategin ”Servicetrappan”.
Kommunstyrelsen har beslutat att boendefrågorna för
äldre inklusive strategin ”Servicetrappan” ska inarbetas i
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
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För att begränsa behovet av nya särskilda boenden, och
därmed minimera kraftiga kostnadsökningar, är det
nödvändigt med fortsatta insatser som kompletterar
den enskildes förmåga att leva ett värdigt liv i den egna
bostaden. Enligt aktuell statistik vill mer än 90 % av de
äldre bo kvar i egen bostad – om de känner trygghet
och stöd – även när hälsan sviktar. Boendemiljön måste
fungera. Den övervägande delen av de äldre kommer att
bo i det egna hemmet. Det är av allra största vikt att det
finns en helhetssyn på möjligheten att bo kvar i den egna
bostaden genom att det tillhandahålls hög tillgänglighet,
goda kommunikationer, god service och möjlighet till gemenskap. Mot denna bakgrund fortsätter omsorgsnämnden sitt arbete med att prioritera insatser som stödjer ett
kvarboende och strategin med ”Servicetrappan”, bland
annat genom förenklad biståndshandläggning inom
vissa områden. Karlshamnsbostäder ser, i samråd med
omsorgsförvaltningen, över renoveringsbehoven för de
befintliga boendena och utvecklar boendekoncept som
gör det möjligt för äldre att bo kvar i sin egen bostad.
Förslag på placering av nya tillgängliga, trygga bostäder
är en annan viktig fråga. Karlshamnsbostäder ska ta fram
förslag på trygghetsboende i kommunen och kommunen måste samtidigt uppmana privata fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och andra att utveckla trygga
boenden. Det kommer dock även i framtiden att finnas
äldre med stort vård- och omsorgsbehov och därför
måste det finnas särskilda boenden för denna grupp.
Bedömningen är att det till 2017 behövs ytterligare 35-50
särskilda boenden.

Utformning
och gestaltning
I Karlshamns kommun eftersträvas en god arkitektur, där
man tydligt kan avläsa olika tidsepoker och avtryck, även
från vår egen tid. Detta innebär att en god arkitektur
med hög kvalité, identitet och självkänsla främjas.
För att öka tryggheten och säkerheten i offentliga miljöer
kan man genom stadsplaneringen bidra till att öka upptäcktsrisken och överblickbarheten. Detta kan till exempel göras genom att förbättra belysningen av gator, torg
och parkområden samt placera bil- och cykelparkeringar
väl synliga. Att blanda bostadsområden med arbetsplatsområden har också en sådan gynnsam effekt eftersom
den informella bevakningen ökar då området är befolkat
under större delen av dygnet.

Ett handikappolitiskt program antogs av kommunfullmäktige 2001. Avsikten med det handikappolitiska
programmet är att det ska vara vägledande inom kommunens samtliga verksamheter efterhand som resurser
avdelas för ändamålet. En tillgänglighetsinventering i
Karlshamns tätorter och friluftsområden pågår.

Energisnålt byggande
Ekologiskt byggande innebär en helhetssyn på miljö och
hälsa. Byggnaden och dess ingående material, produkter och installationer ska vara tillverkade med så liten
förbrukning av råvaror och energi som möjligt. Under
brukstiden ska byggnaden och installationerna fungera resurs- och energieffektivt och inte ge upphov till
omotiverade utsläpp till luft, mark och vatten. Slutligen
ska ingående material, produkter och installationer när
de tjänat ut tas om hand på ett sådant sätt så att de inte
har en ogynnsam inverkan på naturens kretslopp. De kan
återanvändas eller återvinnas genom selektiv rivning och
återbruk, kompostering eller genom att energin tas till
vara vid förbränning.
Utöver en miljömässig aspekt, ekologiskt byggande, finns
även en hälsomässig aspekt, ekologiskt boende. Byggnaderna och deras installationer ska även utformas så
att de ger förutsättningar för en inomhusmiljö som inte
påverkar de boendes hälsa negativt.

Ekologiskt byggande innebär en helhetssyn på miljö och
hälsa.

Vid Hinsebergets fot revs flera gamla silosbyggnader för att istället ge plats åt två nya punkthus.
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Näringsliv
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Näringsliv
Hamnverksamhet
Karlshamns hamn tillhör de största hamnarna i landet
och är den största hamnen i sydöstra Sverige. Inseglingen
är kort och lättnavigerad och hamnen är fri från is och
tidvatten. De flesta fartyg som tillåts gå in i Östersjön kan
anlöpa Karlshamn och det finns kapacitet för hantering av
alla godstyper och fartygsstorlekar. Huvudverksamheterna är energi-, skogs- och bulkprodukter samt RoRo-trafik.
För närvarande pågår utveckling av containerverksamhet. Hamnen trafikeras av flera färjelinjer och betjänar tre
länder: Litauen, Ryssland och Tyskland. Karlshamns Hamn
ligger strategiskt i ett av södra Sveriges mest industritäta
område och mitt i de nya handelsvägarna mellan Skandinavien och östra Europa och Baltikum/Ryssland. De flesta
huvudstäder och befolkningscentra i Östersjöregionen
kan nås inom 12 timmar. Hamnområdet ligger 2 km från
anslutning till E22 mot Malmö, Rv 29 mot Växjö, Rv 15
mot Halmstad och Blekinge Kustbana.
I anslutning till Hamnområdet finns cirka 100 ha iordningställd mark för etablering av verksamheter och en
kombiterminal har anlagts i området. Hamnen fördelas
på sex hamnområden med totalt 3 kilometer kaj och
750 000 m² yta. Det finns järnväg till kaj och magasin och
möjligheter till hantering under tak med travers, samt till
uppställning av trailers och containers. Torra varor kan
lagras i magasin (43 000 m²) och flytande i cisterner och
bergrum (500 000 m³).

Handel
Karlshamn är den andra största handelsdestinationen i
länet sett till omsättning. Den totala omsättningen för
detaljhandel i Karlshamns kommun år 2011 uppgick för
dagligvaror till 903 mkr och för sällanköpsvaror till 792
mkr. Detta ger en total omsättning på 1 695 mkr. Samtliga livsmedelsbutiker i kommunen med högst omsättning
finns i Karlshamn och Asarum. Utbudet för sällanköpsvaror visar på en tydlig koncentration av handel i Karlshamn
och i anslutning till stadskärnan samt övriga handelsområden. I övrigt är omsättningen vad gäller sällanköpsvaror
låg/obefintlig i övriga tätorter i kommunen.
2011 beräknas marknadsunderlaget totalt i kommunen
uppgå till drygt 1,8 mdkr vilket beräknas växa till drygt
2 mdkr år 2015. Marknadsunderlaget är ett underlag för
köpkraft och baseras på rikets snittkonsumtion. Det är
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dock teoretiskt och visar inte på den faktiska omsättningen. Potentialen påverkas till exempel av befolknings
inkomstnivåer, hur konkurrenssituationen från andra
handelsplatser ser ut och e-handelns expansion. Bland
redovisade orter är det Karlshamn som har störst marknadsunderlag följt av Asarum och Mörrum. Övriga orter
har ett relativt litet marknadsunderlag. Utöver invånare
från Karlshamns kommun tillkommer även köpkraft från
tillfälliga besökare och turister.
Karlshamn ligger i ett område med relativt stor konkurrens av andra handelsplatser. Grannkommunerna är dock
inga konkurrerande handelsplatser utan kan snarare
ses som en del av Karlshamns primära upptagningsområde då handeln traditionellt och i nuläget är starkare i
Karlshamn. Däremot måste de större handelsplatserna i
regionen, till exempel Kristianstad, Växjö och Karlskrona,
betraktas som starka konkurrenter. Dock är avståndet
till dem relativt stort varför inköp där främst kan fungera
som helgnöje alternativt kopplat till pendlingsresor. Även
e-handeln är en viktig konkurrensfaktor.

Handelsplatser
Detaljhandeln kan delas in i dagligvaror och sällanköpsvaror. Till dagligvaror hör livsmedel och varor såsom
blommor, tobak och tidningar. Till sällanköpsvaror hör
branschgrupperna beklädnad, fritid, hemutrustning och
byggvaror. Förutsättningarna för de olika branschgrupperna ser olika ut vilket också innebär att de lokaliserar
sig i olika lägen.
Karlshamns kommun har flera olika typer av handelsplatser med olika funktioner och roller. Huvudstråket
för handel i kommunen börjar i Karlshamns stadskärna,
sträcker sig utmed Erik Dahlbergsvägen – Sölvesborgsvägen – Jannebergsvägen och fortsätter därefter vidare
till Asarum. Det finns även handel i orterna Mörrum,
Svängsta och Hällaryd.
Karlshamn har fyra större handelsområden; stadskärnan,
norra infarten, Strömma och Janneberg med butiker
inom sällanköpsvaru- och dagligvaruhandel. Det finns
även ett mindre område med handel i den östra delen
av Karlshamn, vid Ronnebyvägen. Därtill finns ett antal
livsmedelsbutiker och enstaka butiker inom sällanköpsvaruhandel inom centralorten. Handelsområdena har,
frånsett stadskärnan, vuxit fram i områden med hög
tillgänglighet.

Stadskärnan i Karlshamn är småskalig. Handeln i centrum
är i huvudsak koncentrerad till gatorna kring Stortorget,
framförallt Drottninggatan och Ronnebygatan. Det finns
tre gallerior och strax över 100 kedjebutiker och lokala
butiker samt ett antal restauranger och caféer. På torget
hålls försäljning sex dagar i veckan.
Längs norra infarten, från centrum till trafikplatsen vid
E22, finns butiker för såväl daglig- som sällanköpsvaror,
och även ett antal tjänsteföretag. Delar av området är
att betrakta som ett storbutikscentrum och består av
flera stora butiker i olika branscher. Här ligger butikerna
samlade med gemensam parkering men fungerar i övrigt
fristående från varandra. I andra delar ligger de fristående från varandra och utan gemensam parkering. Inom
Strömma, norr om E22, finns ett mindre handelsområde
med butiker för sällanköp och dagligvaror. Längre norrut,
vid Janneberg och Korpadalsvägen, ligger en större livsmedelsbutik.
I de mindre orterna finns lokala butiker som tillhandahåller dagligvaror och personliga tjänster för boende
och besökare. Asarum har en mindre centrumbildning
med dagligvaror och sällanköpsvaror utmed Storgatan.
Det finns även enstaka butiker med sällanköpsvaror i
Svängsta och Mörrum. Åryd saknar idag handel.

Besöksnäring
Kommunens närhet till stora befolkningscentra skapar
goda förutsättningar för besöksnäringen. I kommunen
finns flera besöksmål som lockar många turister, bland
annat Kreativum Science Center, Eriksbergs viltreservat,
skärgården, fisket i Mörrumsån och friluftslivet i dess
dalgång. Större evenemang som Östersjöfestivalen och
Stigmännen/Karlshamns orienteringsklubbs så kallade
”Havs-OL-tävlingar” genomförs varje sommar. Närheten
till folkrika regioner skapar också ett stort intresse för att
hyra eller förvärva fritidshus inom kommunen. Antalet
fastigheter eller lägenheter som ägs av utländska medborgare uppgår till över 500. Detta ger ett betydande
underlag för bland annat handeln i kommunen. Naturmiljöerna längs kusten och i skärgården samt övriga vattendrag skapar förutsättningar för naturturism, särskilt för
fiske-, båt- och kanotintresserade. Turistbyråverksamhet
bedrivs året runt på Östra Piren i Karlshamn.

Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS),
jord- och skogsbruksnäring
och täktverksamhet
LIS
Genom den nya strandskyddslagstiftningen är det möjligt
att peka ut lämpliga områden där en byggnad eller
anläggning kan bidra till landsbygdens utveckling. Dessa
områden, så kallade LIS-områden, ska pekas ut i en översiktsplan eller som tematiskt tillägg till en översiktsplan.
I Karlshamns kommun har femton områden studerats
och avgränsats. Dessa områden har bedömts utifrån
olika förutsättningar och redovisas vidare i det tematiska
tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen”. Det rör sig om sjöar och vattendrag i
Halasjöbygden, längs Blekingeleden, i Ringamålatrakten
samt i närheten av Svängsta, Hällaryd och Åryd.

Jord- och skogsbruksnäring

Torghandeln skapar liv och rörelse på stadens mest centrala
plats.

Jord- och skogsbruket är av nationell betydelse. I
Karlshamns kommun sysselsatte jord- och skogsbruket
347 personer år 2007, motsvarande cirka 2 procent av
befolkningen i arbetsför ålder. Jord- och skogsbruksnäringen har stor betydelse för flera av de större industrierna
i kommunen då flera tar råvaror från jord och skog.
Utvecklingen redovisar en ständig minskning av antalet
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sysselsatta inom näringsgrenen. Utöver rationaliseringar
har även den minskade jordbruksarealen bidraget till det
minskade antalet sysselsatta. Effekterna på jord- och
skogsbruket av de nya EU-reglerna gör i vissa fall småskaliga brukningsmetoder mindre lönsamma. Bonden och
betesdjuren har en viktig roll som landskapsvårdare; att
hålla landskapet öppet.

(urlakning, försurning, monokulturer, röjning av löv), inte
bedöms vara några stora problem i kommunen. Inom
tätortsnära skogsområden är skogsbruksplanen utformad med hänsyn till allmänhetens nyttjande av skogen
från sociala synpunkter. Skogsvårdsåtgärderna är anpassade till rekreation och friluftsliv i närhet till bland annat
daghem, skolor och andra institutioner.

Jorbruk
De största jordbruksarealerna finns främst i den södra
delen av kommunen längs kusten och i trakten kring
Mörrum. Även vid Hällaryd och Åryd finns det stora åkerarealer. Igenväxning av odlingslandskapet och förändrad
markanvändning bedöms vara ett landskapsvårdsproblem i kommunen. Det påverkar både landskapsbilden
och den biologiska mångfalden.

Täktverksamhet

Skogsbruk
Skogen och skogssektorn har betydelse för sysselsättning
och välfärd och skogens roll i landsbygdens utveckling är
viktig.
I Karlshamn och Blekinge finns unika värden i form av
kustnära ädellövskog och eklandskap. Genom ett tillägg
i skötsellagen och genom ädellövskogslagens tillkomst
1984 har kulturlandskapets position stärkts. Dels
föreskrivs att jordbrukets markanvändning ska ske med
hänsyn till natur- och kulturvärden, dels att ädellövskog
ska skötas så att dess karaktär består. Till ädla lövträd
räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och
lönn. Ädellövskogslagen ingår numera i skogsvårdslagen.
Karlshamns kommun äger totalt omkring 1750 hektar
skogsmark, förutom skärgårdsöarna och den bostadsnära
skogen. En skogspolicy som anger riktlinjer och mål för
det kommunala skogsinnehavet antogs av kommunfullmäktige 2009. I policyn betonas bland annat att kommunens skog ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala,
miljömässiga och ekonomiska värden. En skogsbruksplan,
som styr hur skogsbruket ska bedrivas i kommunens
skogar, beslutades 2012. Planen revideras normalt var
tionde år. I Södra Hoka finns även en skötselplan upprättad av länsstyrelsen. Kommunens skogar är miljöcertifierade enligt PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och FSC – Forest
Stewardship Council. I skogsbruksplanen anges vilken
naturvårdshänsyn som ska tas, bland annat vilka värden
som ska finnas i skogen, andel död ved, hänsynszon kring
vattendrag etcetera.
I Karlshamns kommun bedrivs skogsbruket i förhållandevis liten skala. Ägostrukturen med mera. gör att
slutavverkningarna sällan är större än 1-2 ha. Det innebär
att de negativa effekter som de stora hyggena medför
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Områden med förutsättningar för berg- och moräntäkter.
Frågor rörande olika former av täkter regleras genom
miljöbalken. Tillstånd krävs från länsstyrelsen för annan
täkt än för husbehov vad gäller sten, grus, sand, lera,
jord, torv och andra jordarter. Sådant täkttillstånd kan
upphävas efter 10 år. Enligt miljöskyddslagen finns även
vissa anmälningsskyldigheter. Länsstyrelsen kan av den
sökande kräva en utredning om behovet av täkten och att
en täktplan upprättas.
Möjligheten att öppna upp grustäkter är begränsad i
kommunen. För framtiden är det viktigt att i möjligaste
mån ersätta naturgrus med bergkross där så är möjligt.
Naturgrusåsar kommer i framtiden vara mer intressanta
för rening av dricksvatten. Inom Karlshamns kommun
finns relativt stora tillgångar på grus- och sandmaterial i
anslutning till Mörrums- och Mieåns dalgångar. Lokalt i
kommunen förekommer också orörda delar av åsar eller
åsutlöpare. Det finns också mindre grusförekomster eller
svämbildningar av sand vilka inte ansluter till de stora
åsystemen, som är fria från ingrepp. I regel är dock natur-

värdena så stora att nya grustäkter i dessa områden inte
bedöms vara aktuella.
Inom kommunen finns idag två bergtäkter med tillstånd
för täktverksamhet. Bergtäktsverksamheter finns idag vid
Elleholm och Stärnö. Brytningen vid Stärnö kommer enligt
nuvarande tillstånd att upphöra senast vid utgången av
2016. Detaljplanering av området för småbåtshamn med
mera pågår.
Transportkostnaderna har under senare år medverkat till
att ett antal moräntäkter öppnats inom länet som komplement till sandgrusmaterialet. Med hänsyn till den rikliga tillgången på moränmaterial (innehållande en större
mängd finjordshalt än vad som förekommer hos grus)
torde inga miljömässiga konflikter komma att uppstå;
man kan hänvisa denna verksamhet till områden som inte
störs nämnvärt av exploatering. För närvarande finns inga
tillståndsgivna moräntäkter inom kommunen. I grushållningsplanen för Blekinge län redovisas ett tiotal presumtiva moräntäkter inom kommunen. Samtliga är lokaliserade
längs den norra kommungränsen. Moräntäkter kommer
sannolikt att öppnas allt eftersom det mera lätthanterliga
grusmaterialet sinar. Den skarpkantade moränen kan dock
inte alltid ersätta isälvsmaterialet grus/sand.
Matjordstäkter i stor omfattning kan ge påtagliga förändringar i landskapet. I Karlshamns kommun förekommer matjordstäkt i mycket begränsad omfattning och
inom det småbrutna odlingslandskapet där effekterna är
måttliga. Intresset för matjordstäkter har minskat under
de senaste åren eftersom man alltmer använder olika
jordförbättringsmedel som torv, kompost, slam etcetera.
som råvara för odlingsjord.

Övrigt
Karlshamn har ett brett näringsliv, med såväl stora som
små företag i olika branscher. Här finns exempelvis industrier som Aarhus Karlshamn, producent av vegetabiliska

oljor och fetter för livsmedels- och kosmetikaindustrin,
och Södra Cell, som producerar pappersmassa och är
ett av världens modernaste massabruk. I Svängsta finns
ABU Garcia, världsberömt för sina sportfiskeprodukter
och i Mörrum IFÖ Sanitär, tillverkare av duschkabiner
och produkter i rostfritt stål. Bland tjänsteföretagen
kan nämnas Storegate, som tillhandahåller lagring och
mervärdestjänster för all typ av digital information och
Avalon Enterprise, som erbjuder spetskompetens inom
affärs- och produktinnovation. Ett annat uppmärksammat karlshamnsföretag är Tarsier Studios som utvecklar
dataspel för PC och spelkonsoler och som 2011 utsågs till
Årets Företagare i Sverige.
De kommunala bolagen är också viktiga aktörer i Karlshamns näringsliv. De verkar inom olika sektorer; Västblekinge Miljö AB sköter avfallshantering, Karlshamnsbostäder erbjuder hyreslägenheter och Karlshamnsfastigheter
verksamhetslokaler, till exempel företagsbyn Halda
Utvecklingscentrum i Svängsta. Karlshamns Hamn AB
driver och utvecklar hamnanläggningarna och Karlshamn
Energi tillhandahåller fjärrvärme och el. Blekinge Tekniska
Högskola och NetPort Science Park har stor betydelse för
Karlshamn. NetPort är ett samarbete mellan näringslivet,
Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola
inom fokusområdena ”Digitala medier” och ”Intelligent
logistik/ITS” med syfte att bidra till hållbar ekonomisk
tillväxt och samhällsutveckling. NetPort skapar förutsättningar för etablering av företag och överföring av
kunskap från högskolan för praktisk användning i företag
och i offentlig verksamhet. NetPort Science Park på Östra
Piren utgör en stimulerande utvecklingsmiljö för företag,
studenter och personal.
Ytterligare en viktig satsning för Karlshamns utveckling
och för näringslivet är det nya etableringsområdet i direkt
anslutning till Karlshamns Hamn. Avsikten är att utveckla
en industri- och logistikpark med inriktning på att skapa
500 nya arbetstillfällen inom kategorierna; transport- och
logistiktjänster, varuförädling, energi samt process- och
livsmedelsverksamhet.

Högskolebyggnaderna på Östra piren avses kompletteras med en kulturbyggnad innehållande bland annat stadsbibliotek.
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Grönstruktur, fritid och folkhälsa
Grönstruktur
En grönstrukturplan för Karlshamns kommun har tagits
fram av gatu- och parkenheten 2006 och reviderats
2012. Dokumentet är godkänt i Fritidsnämnden 2012.
Grönstrukturplanen är ett av flera planeringsunderlag
vid framtagandet av Översiktsplan 2030 och i några
fall föreslås bebyggelse inom områden som pekats ut i
grönstrukturplanen. I de flesta fall finns dessa konflikter i centrumnära lägen där de positiva effekterna i ett
hållbarhetsperspektiv bedömts överväga nackdelarna
med att grönområdet minskar. Generellt sett har boende
i Karlshamn god tillgång till gröna områden.
Grönskan har en stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Därför har den en självklar plats i
såväl staden som tätorterna. Vi behöver mer grönska,
men det är inte bara kvantiteten utan också kvaliteten
som är av betydelse för daglig vistelse. Det måste finnas
stråk och länkar till större gröna ostörda områden för
djupare rekreation och återhämtning, och vara möjligt
att färdas med cykel eller till fots från tätorternas centrala
delar ut till dessa grönområden.
God tillgång till grönområden är också en förutsättning
för kretsloppsanpassning av stadens behov bland annat genom att vegetationen tar upp stoftpartiklar från
vägtrafiken (förbättrat PM10-värde) och skapar utrymme
för lokalt omhändertagande av dagvatten. Grönstrukturen är också en viktig komponent i anpassningen till ett
förändrat klimat både genom möjligheter till infiltration
av regnvatten och till erhållande av svalka och skugga
under perioder med höga sommartemperaturer.

Tätortsnära
rekreationsområden
Tillgången till rekreations- och strövområden i anslutning
till kommunens tätorter är god. Tätortsnära rekreationsområden i Karlshamn är bland annat Stärnö, VäggaKollevik-Lindeborg och Långakärr. Viktiga tätortsnära
rekreationsområden i Asarum är bland annat Långasjön,
Strömma och Byasjön. I Mörrum och Svängsta utgör Mörrumsån ett viktigt grönstråk genom tätorterna.
Allemansrätten ger en frihet att, under ansvar, utöva fritidsaktiviteter. Viktiga friluftsområden finns exempelvis i
Långasjönäs naturreservat, vid Lindeborgssjön, på Stärnö
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(naturreservat och Natura 2000) och mer centralt i Väggaområdet och Bellevueparken (Natura 2000). Se vidare
under rubriken Folkhälsa nedan.

Strandpromenaden i Väggaområdet, ett viktigt tätortsnära
rekreationsområde i Karlshamn.

Fritid
Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med
fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för
aktiviteter som främjar hälsa och livskvalitet. Fritidskontorets föreningsregister omfattar idag (2014) cirka 300
föreningar. Av dessa är cirka 150 bidragsberättigade och
bedriver ungdomsverksamhet.

Fritidsanläggningar
I kommunen finns ett varierat utbud av olika fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, idrottshallar, fotbollsplaner, planer för spontan idrott, gymnastiksalar, tennisbanor, ishall och isbana, motionsspår och vandringsleder,
simhall, tempererade utomhusbassänger, friluftsbad,
(både i havet och i insjöar), småbåtshamnar samt bra
samlingslokaler. Föreningslivet driver också egna anläggningar såsom skjutbanor, ridanläggningar, konstgräsplaner, paintball, RC-flyg, miniracing, golfbana, bangolfanläggning, slalombacke, folkracebana, tennishall,
friluftsanläggningar och segelanläggning. En bowlinghall
drivs i privat regi.
Trots tillgång till många idrottsanläggningar finns ett
mycket stort behov av fler. Det finns starka önskemål från
föreningslivet om att det tillskapas fler hallar för inomhusidrott och konstfrusna isbanor som kan användas under
en längre tid på året.

Kust och vatten

mun. I väster ansluter leden till Skåneleden. Laxaleden
följer Mörrumsån genom ett stycke vacker Blekingenatur.
Leden som är 30 km lång går mellan den gamla staden
Elleholm och brukssamhället Hovmansbygd/Ebbamåla.
Längs leden finns informationstavlor som berättar om
den historia som under gångna tider format livet längs
ån.
Tre nationella cykelleder löper genom Karlshamns kommun:
Sverigeleden (260 mil) från Helsingborg till Karesuando.
Leden inom vår kommun sträcker sig från Kompersmåla
vid Smålandgränsen till Uggleboda i Olofströms kommun. På vägen passerar leden Svängsta och Mörrum.
Cykelspåret (235 mil) från Ystad till Haparanda längs ostkusten. Spåret går i de södra delarna av kommunen och
passerar Mörrum, Asarum, Karlshamn, Matvik och Åryd.
Banvallsleden (25 mil) på nedlagda järnvägslinjen Halmstad-Ljungby-Karlshamn. Vid leden finns även information om järnvägens historia. I Karlshamn går leden mellan
länsgränsen norr om Hovmansbygd och Näsviken i
Karlshamn.

Mörrumsån
Havet, sjöar och vattendrag karaktäriserar Karlshamn och
som sjöfartsstad är det naturligt att båtsport utgör en
viktig del av kommuninvånarnas fritidsintressen. Kanoting bedrivs främst i Mörrumsån och där finns rastplatser
anlagda. De cirka 1 600 båtplatser som finns i kommunen
administreras av Fritidskontoret. Till detta kommer cirka
800 båtuppläggningsplatser på land.
Det finns flera fiskevårdsområden vilket skapar förutsättningar för ett utvecklat sportfiske. Inom kommunen finns
mycket goda möjligheter och förutsättningar för ett bra
fritidsfiske såväl i havet som i Mörrumsån, Mieån och i insjöar. I flera av sjöarna sker regelbunden isättning av fisk.
Möjlighet till havsbad finns bland annat i Elleholm, Kollevik och Stärnö. Havsbadet i Stärnö Sandvik är anpassat för
personer med rörelsehinder. Insjöbad finns bland annat i
Långasjön, Ällhölen och Svartasjön. På vinterhalvåret går
det att bada i Väggabadets simhall. Under sommarmånaderna kan man bada i de två tempererade utomhusbassängerna, Väggabadet och Svängstabadet.

Motionsspår, vandrings- och cykelleder
Totalt i kommunen finns ett femtontal motionsspår. Cirka
hälften av dessa har elbelysning. 5 mil av den drygt 22
mil långa Blekingeleden går genom Karlshamns kom-

Folkhälsa
Kommunen har 2005-01-15 tagit fram ett folkhälsopolitiskt program (Folkhälsopolitiskt program för Karlshamns
kommun). Detta program är tänkt att konkretiseras och
genomföras i kommunens nämnder och bolag samt i
samverkan mellan dessa. Folkhälsoprogrammet anger
att insatser för att främja och förbättra folkhälsan är av
stor betydelse för en hållbar utveckling i kommunen.
Programmet har fokus på samhällsfaktorer som påverkar
kommuninvånarnas hälsa i fysisk, psykisk, social eller
kulturell mening. Det politiska ansvaret är fördelat mellan olika nivåer och sektorer. Ett samlat folkhälsoarbete
förutsätter därför aktiva insatser inom flera politikområden.
För att nå kommunens vision om en god jämlik och jämställd hälsa föreslås i programmet att arbetet inriktas på
följande fyra strategiska områden:
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande
Trygga och goda uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Levnadsvanor
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Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planeringsprocessen i
kommunen och anger att planeringsarbete ska ske med
öppenhet och insyn och med ett starkt medborgarinflytande. Samråd och dialog med kommuninvånare i
planeringsprocessen möjliggör delaktighet i planeringen
och inflytande över både vuxnas och barns livsvillkor. En
konstruktiv dialog med medborgarna förbättrar kommunens kunskapsunderlag inför beslut och gör det möjligt
att i förlängningen skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, även sett utifrån ett folkhälsoperspektiv.
I samband med detaljplaneläggning belyses i planbeskrivningen viktiga sociala aspekter som berör ”det
som planeras eller är tänkt att byggas”. Här behandlas
förutom jämställdhet, integration, trygghet, säkerhet,
demokrati, tillgänglighet, kultur och upplevelser, barnoch ungdomsperspektivet även folkhälsoaspekten.
Beskrivningen ska ses som ett första övergripande
verktyg för att uppmärksamma och diskutera sådana
sociala aspekter som kan vara aktuella i en plan eller i ett
projekt.

av lungcancer per år. Exponering för UV-ljus är en kraftig
riskfaktor för hudcancer och cirka 2 000 fall av malignt
melanom beräknades orsakas av UV-ljus 2009.
Via dricksvatten och livsmedel exponeras vi kontinuerligt
och i låga koncentrationer för en rad ämnen med påvisade
negativa hälsoeffekter, bland annat tungmetaller (kadmium, kvicksilver, bly med flera) och persistenta organiska
miljöföroreningar (PCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel med flera). I vilken grad detta påverkar människors
hälsa går i dag inte att bedöma, men beräkningar tyder
på att det för vissa av ämnena inte behövs särskilt stor
exponering för att negativa konsekvenser ska uppstå.

Grönområden för rekreation

Folkhälsa i ett större perspektiv
Av den nationella miljöhälsorapporten 2009 framgår att:
• 12 procent av befolkningen besväras av vägtrafikbuller
• drygt 11 procent av befolkningen har besvär eller
symtom relaterade till inomhusmiljön
• cirka 18 procent av befolkningen besväras av trafikavgaser
• 24 procent av den vuxna befolkningen har astma
eller astmaliknande besvär
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den
miljöfaktor som berör flest människor. Drygt 2 miljoner
människor beräknades 2009 vara utsatta för trafikbuller
över riktvärdena utomhus vid sin bostad. Den här typen
av bullerstörning betyder mycket för vårt allmänna välbefinnande och möjligheten till god livskvalitet.
Antalet personer med överkänslighet ökade successivt
under förra århundradet. Föroreningar i miljön bidrar
i viss mån till att inducera astma, allergi och annan
överkänslighet, men framför allt underhåller de besvär
hos dem som redan är sjuka. Luftföroreningar associeras också med ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar.
Tumörsjukdomarna fortsätter att öka men ökningstakten har avtagit. Även om miljön i vid bemärkelse,
inklusive kost och andra livsstilsfaktorer, har betydelse
för uppkomsten av dessa sjukdomar har endast ett fåtal
faktorer i den yttre eller inre miljön kunnat påvisats bidra
till sjukligheten. Radon orsakar uppskattningsvis 500 fall
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Japanskt körsbärsträd, Badhusparken i Asarum.
Att vistas i naturen, som i skogar, parker och andra grönområden, är viktigt för en god livsmiljö och en god folkhälsa. Grönska renar luften från stoft och avgaser. Det är
angeläget att det finns möjligheter för alla att vistas nära
naturen. Allemansrätten ger människor möjlighet att
komma ut i naturen oavsett social tillhörighet. Friluftsliv,
promenader och utflykter utan krav på prestation eller
tävling upplevs av många ha en stor betydelse för livskvalitet och hälsa. Hälsovärdet av friluftsliv rankas betydligt
högre bland kvinnor än bland män.
För äldre som har svårt att gå eller för vissa funktionshindrade är tillgången till en bra och tillgänglig gård i
bostadsområdet väsentligt för hälsan. Människor som har
tillgång till en inbjudande gård vistas ute mer än de som
inte har det och de vistas också mer i parker eller grönområden som ligger längre bort. Möjligheterna att vistas
i en grön omgivning i bostadsområdena i städerna har på
många hålla minskat under de senaste decennierna.

Barns behov av att vara ute
Barns grovmotorik och koncentrationsförmåga påverkas
positivt av utevistelse. Det finns påtagliga samband mellan utevistelse hos förskolebarn och antalet infektioner
och stressrelaterade tillstånd. Mycket tyder på att det
finns samband mellan minskad allergiförekomst hos barn
och utevistelsens längd, liksom mellan utevistelse och
förmågan hos barn att hantera konflikter.

Dagsljusets betydelse

Naturupplevelser gör oss friskare. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och en artrik natur stimulerar våra sinnen. En
ökad kunskap om och förståelse för naturen ökar också
viljan och motivationen att värna om värdefulla livsmiljöer. Ett exempel på vikten av närheten till rekreationsområden är personal och vårdtagare på äldreboenden
i Karlshamns centrum som regelbundet promenerar till
Rosengården för en stunds stillhet och rekreation. Att ha
tillgång till närrekreationsområden som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade höjer livskvaliteten och
ger ett mervärde för alla kommuninvånare.

Naturligt dagsljus är viktigt för människors hälsa. Dagsljus
inverkar på människors psykologiska och fysiologiska
tillstånd. Det påverkar dygns- och årsrytm, reglerar olika
hormoner och har effekt på vissa depressioner. Äldre är
mer beroende av dagsljus än yngre för sin vitaminstatus
och för att skelettet inte ska urkalkas.
Grönstrukturen är nödvändig för människors hälsa. Det
är viktigt med närhet till grönområden och oförstörda
naturmiljöer för att på så sätt främja rekreation och hälsa.
Barn behöver lekytor i närheten av bostaden och skolan.

Ekorre i Rosengården.
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Kommunikationer
och infrastruktur
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Kommunikationer och infrastruktur
Vägar
Karlshamn har ett strategiskt gynnsamt läge i Sydsverige med god närhet till viktiga kommunikationsleder. I
Karlshamns kommun går riksväg 29 i nord-sydlig riktning
från Karlshamn norrut mot Tingsryd och E22 i öst-västlig
riktning. Rv 29 länkar samman E22:an med riksväg 30.
Länsväg 126 (mot Svängsta – Ryd) är en förbindelse
norrut mot Alvesta och Värnamo och utgör en viktig
transportled för massaindustrin. Vägarna till hamnen i
Stilleryd och verksamhetsområdena väster om staden,
Oljehamnsvägen och Vekerumsvägen, är av stor betydelse för kommunen.
Bilnätet i tätorterna består i huvudsak av ett huvudnät
och ett lokalnät med undantag av Svängsta där väg 126
ingår i det övergripande nätet. Genom alla tätorterna i
kommunen går vägar med genomfartstrafik, men det
finns stora skillnader i omfattningen på trafiken mellan
orterna. Mest genomfartstrafik finns i de större orterna
Karlshamn, Asarum, Svängsta och Mörrum.
I Karlshamn och Asarum finns ett flertal genomfartsvägar som leder trafiken både i nord-sydlig och i öst-västlig
riktning. I Mörrum är Sölvesborgsvägen, Kungsvägen
och Karlshamnsvägen de viktigaste genomfartsvägarna.
E22 går söder om Mörrum, där det finns en trafikplats
som förbinder E22:an med samhället. Holländarevägen
(länsväg 126) går rakt genom Svängsta och är en viktig
genomfartsväg. I Åryd går Årydsvägen genom samhället
och i Hällaryd är Elisbergsvägen genomfartsväg. Centrumgator med genomfartstrafik fyller flera funktioner.
De ska både ha god framkomlighet och fungera som
centrumgata med olika funktioner och målpunkter invid
gatan och har många oskyddade trafikanter i rörelse. I
kombination med en bred gatusektion kan detta vara
problematiskt ur trafiksäkerhetssynpunkt, något som
Holländarevägen i Svängsta och Storgatan i Asarum är
exempel på.
Trafikflöden på huvudnätet i de olika orterna varierar.
I Karlshamn går det mest trafik på in-/utfarten, Sölvesborgsvägen, men det går också mycket trafik på Erik
Dahlbergsvägen. Jannebergsvägen i Asarum har ett
stort trafikflöde med 13 900 fordon per dygn (f/d) vilket
fördelar sig på gatorna i Asarum, främst på Korpadalsvägen och Storgatan. I Mörrum är det högst trafikflöde
på Sölvesborgsvägen, 5 100 f/d. På Holländarevägen (väg
126), centrumgatan i Svängsta, går det 2 700 f/d. I huvudsak
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gäller 50 km/h i tätorterna, vissa bostadsområden har
30 km/h. Några bostadsområden är trafiksäkrade till 30
km/h, med portar in till områdena och olika farthinder
inne i områdena. Många bostadsgator är smala, vilket
håller nere hastigheten.
Ett bra vägnät på landsbygden är betydelsefullt för såväl
verksamheter som boende och besökare. På landsbygden
norrut är, förutom Rv 29 och Lv126, också Norra Holländarevägen, Gamla Tingsrydsvägen och Halasjövägen
viktiga sträckningar. Ett gott samspel mellan stad och
land ställer krav på god framkomlighet även på det
mindre vägnätet. Ofta är detta en grundförutsättning
för boende på landsbygden, samtidigt som också en god
boendemiljö ska tillförsäkras de som bor längs eller nära
vägarna. Länsstyrelsens krav på en utökad byggnadsfri
zon vid olika typer av vägar är därför viktigt. Vid lokaliseringar av bebyggelse på landsbygden som förutsätter nya
väganslutningar är det också angeläget att vägsystemets
övergripande behov beaktas.

Typ av väg

Byggnadsfri zon från
vägområdesgräns

E 22:an genom hela
kommunen

50 m

Vägarna 15, 29 samt 126 30 m
På övriga vägar gäller generellt 12 m.

Nationella vägar
Motorvägar och motortrafikleder

utfart tillåts ej

Övriga vägar

utfart tillåts endast i undantagsfall

Regionala vägar
ÅDT > 1000 fordon

nya utfarter bör begränsas
i största möjliga utsträckning

ÅDT < 1000 fordon

utfarter kan tillåtas om
förhållandena i övrigt är
acceptabla.

Övriga allmänna vägar
Anslutningar bör tillåtas
om förhållandena i övrigt
är acceptabla.

Byggnadsfri zon från vägområdesgräns samt möjligheter till
väganslutningar till olika typer av vägar.

Gång- och cykelvägar
I kommunens större centralorter och mellan dessa finns
ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Förbindelser
saknas dock till en del större arbetsplatser såsom Södra
Cell Mörrum och Karlshamns hamn Stilleryd ifrån både
Karlshamn och Mörrum. Vidare saknas förbindelser till
en del viktiga rekreationsområden. Gångtrafiknätet är till
sin natur väl förgrenat och består av samtliga gångbanor
och gc-banor. Gångtrafiken innefattar även de som vistas
i gaturummet som väntande vid hållplatser, parkerande
bilister, gående med mera. Cykeltrafiknätet är en kombination av gång- och cykelbanor och cykelstråk som går i gata.
Det separata gång- och cykelnätet inom de orter som
ingår i trafikvisionen är överlag väl utbyggt. Endast i Åryd
saknas helt separerade cykelbanor. I Karlshamn, Asarum,
Mörrum, Svängsta och Hällaryd finns separerade gångoch cykelbanor längs merparten av infartsvägarna och
huvudvägarna, samt längs vissa uppsamlingsgator. I de
större orterna, Karlshamn, Asarum och Mörrum, finns ett
lokalt gång- och cykelnät som kompletterar det övergripande nätet. Det lokala gång- och cykelnätet går ibland
längs med bilvägar men ligger ofta skilda från bilnätet

och går genom grönområden. Separerade cykelvägar
mellan orter i kommunen finns mellan Asarum och
Mörrum, utmed Karlshamnsvägen, mellan Karlshamn
och Asarum och till största del mellan Karlshamn och
Hällaryd. Dessutom finns Vislandabanan som går från
Karlshamn via Asarum och Svängsta och vidare norrut, på
en nedlagd banvall.
Befintliga korsningspunkter mellan gång- och cykelnätet
och biltrafiknätet skiljer sig åt i stor utsträckning när
det gäller utformning. Här finns allt från helt planskilda
korsningar till målade passager utan hastighetsdämpning. I centrala Karlshamn, innanför den ”ring” som bildas
av Prinsgatan, Hamngatan och Erik Dahlbergsvägen,
varierar separeringsformerna både för fotgängare och
för cyklister. För cyklisterna sker den mesta av cyklingen
i blandtrafik, men det finns även några gator där de är
separerade med en målad linje eller har en egen upphöjd
cykelbana. En av huvudorsakerna till att cyklister inte är
separerade på egna banor är att utrymmena är trängre
och på många ställen är gatusektionen för smal för att
medge separata banor. Gående färdas på merparten av
gatorna i centrum på separata gångbanor. De allra mest
centrala gatorna har ingen uppdelning av ytan, utan alla
trafikslag är i samma plan.

Kartan redovisar befintliga cykelvägar i kommunen.
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Många av de centrala gatorna i Karlshamn är enkelriktade. Hur enkelriktningarna skyltas varierar dock, vilket
får olika påverkan på cyklisterna. På flertalet gator gäller
”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än
moped klass II”, vilket innebär att cyklister tillåts i båda
riktningarna. På andra gator gäller ”Förbud mot trafik
med fordon” eller ”Förbud mot infart med fordon”, vilka
även inkluderar cyklister.

Parkering
Parkering är en servicefunktion som ska svara mot de parkeringsbehov som besökande, boende och verksamheter
har. Inom centrala Karlshamn, rutnätsstaden, finns det
idag 1 720 bilplatser. Av dessa finns 265 bilplatser i P-hus,
639 bilplatser på parkeringsplatser samt 816 bilplatser
längs stadens gator. Cirka 740 av kommunens parkeringsplatser och gatuparkeringar är avgiftsfria.
Parkeringsbehovet kan ofta inte tillgodoses för alla,
utan restriktioner och prioriteringar behöver tillämpas.
Karlshamns centrum är skyltat som zon med förbud
att parkera fordon. Inom denna zon får fordon endast
parkeras på plats som är skyltad med P- skylt. Genom ett
avgiftssystem, där parkeringsplatserna nära besöksmålen
i centrum är dyrare än de som ligger några hundra meter
längre bort, ökar omsättningen och därmed tillgängligheten på parkeringsplatser i centrum. De parkeringsplatser
som har mest ledig kapacitet är hamnområdet, parkeringshusen samt gatuparkeringarna som ligger i utkanten
av centrum.

Järnvägar, sjöfart
och flygtrafik
Blekinge kustbana
Blekinge kustbana är 130 km lång och sträcker sig mellan
Kristianstad och Karlskrona. Banan är elektrifierad sedan
juni 2007. Blekinge kustbana upplåts, likt all övrig statlig
järnvägsinfrastruktur i Sverige, konkurrensneutralt till alla
järnvägsföretag som önskar bedriva godstrafik. Bandelen
Kristianstad – Karlshamn trafikeras idag med person- och
godstrafik. Öster om Karlshamn förekommer endast persontrafik. En viktig aktör för godstrafiken är Green Cargo
som har daglig trafik till Karlshamn.
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Triangelspåret
Triangelspåret, ett omkring 500 meter långt förbindelsespår som har byggts mellan Blekinge Kustbana och de
befintliga s.k. Stilleryds- och Kölöspåren i hamnområdet,
är ett led i att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg. Triangelspåret avlastar Blekinge
kustbana genom att godstrafik kan gå direkt till hamnområdet, utan att behöva växlas vid Karlshamns C. En ny
godsbangård och kombiterminal har uppförts i området
närmast norr om hamnen. Kombiterminalen tar godståg på 750 meter, och är en tillgång för företag i hela
regionen. Här kan gods lätt lastas om mellan lastbil, tåg
eller fartyg.

Kombiterminalen norr om hamnområdet i Stilleryd.

Sydostlänken
Projektet Sydostlänken är ett samverkansprojekt mellan
flera kommuner, regioner och näringsliv. Redan 1995
genomförde Karlshamns Hamn AB tillsammans med
kommunerna Karlshamn, Älmhult och Olofström en
studie av järnvägsförbindelse mellan Södra stambanan
och Blekinge kustbana under projektnamnet ”Sydostlänken”. Projektet omfattar cirka 18 kilometer ny järnväg
från Blekinge kustbana vid Sandbäck med anslutning till
befintlig bana i Olofström. Målet är att en utvecklad tågtrafik på den befintliga delen Älmhult-Olofström och den
nya delen Olofström-Karlshamn ska ge en bättre regional
utveckling, större arbetsmarknad, bättre förutsättningar
för företagens utveckling och miljövänligare transporter. Långsiktigt kommer denna järnvägslänk att få stor
betydelse för godstransporternas utveckling i länet. Sydostlänken ger också goda möjligheter att avlasta Södra
stambanan i Skåne.

Sjöfart

Kollektivtrafik

Hamnen i Stilleryd är en av landets främsta.

Busshållplats vid Ågatan.

Karlshamns Hamn tillhör de största hamnarna i landet
och är den största och djupaste hamnen i sydöstra
Sverige. Dessutom är den Sveriges näst största transithamn mot Baltikum/Ryssland efter Stockholms Hamnar.
Inseglingen är kort och lättnavigerad och hamnen är fri
från is och tidvatten. De flesta fartyg som tillåts gå in i
Östersjön kan anlöpa Karlshamn och det finns kapacitet
för hantering av alla godstyper och fartygsstorlekar.
Huvudverksamheterna är energi-, skogs- och bulkprodukter samt RoRo-trafik. Hamnen trafikeras av flera färjelinjer
och betjänar tre länder: Litauen, Ryssland och Tyskland.
Både Tull och Sjöfartsverket har regionala huvudkontor i
Karlshamn.
Karlshamns Hamn ligger strategiskt i ett av södra
Sveriges mest industritäta områden och mitt i de nya
handelsvägarna mellan Skandinavien och östra Europa
och Baltikum/Ryssland. De flesta huvudstäder och befolkningscentra i Östersjöregionen kan nås inom 12 timmar.
Hamnområdet ligger 2 km från anslutning till E22 mot
Malmö och Rv29 mot Växjö samt Blekinge Kustbana.
Hamnen fördelas på sex hamnområden med totalt 3
kilometer kaj och 750 000 m² yta. Det finns järnväg till kaj
och magasin och möjligheter till hantering under tak med
travers, samt till uppställning och deponi av trailers och
containers. Torra varor kan lagras i magasin (43 000 m²)
och flytande i cisterner och bergrum (500 000 m³).

Flygtrafik
Inom kommunen finns ingen flygplats. Närmaste flygplats finns i Kallinge knappt 20 km öster om Karlshamns
kommungräns. Närheten till flygplatsen bedöms som god
men anslutande kollektivtrafikförbindelser saknas.

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsservice och ett
medel för att uppnå regional utveckling, tillväxt, ett
hållbart samhälle och trafiksäkrare miljö. Sedan 1 januari
2012, då en ny lag om kollektivtrafik trädde i kraft, är
Region Blekinge kollektivtrafikmyndighet. Ett uttalat mål
i länet är att fördubbla antalet resande i kollektivtrafiken.
Region Blekinge har till uppdrag att se till att det finns
goda allmänna kommunikationer inom länet samt till
och från Blekinge. Verksamheten består bland annat av
busstrafik i Blekinge samt till och från angränsande län,
tågtrafik med Öresundståg mellan Karlskrona och Malmö/Köpenhamn, Pågatåg mellan Malmö och Karlshamn,
skärgårdstrafik samt närtrafik, färdtjänst och skolskjutsar.
Goda pendlingsmöjligheter till arbete och utbildning
är viktigt för kommunen. Idag fungerar pendlingen väl
västerut mot Kristianstad och Skåne, liksom österut mot
Karlskrona, medan kommunikationerna norrut mot Växjö
är sämre. I Blekinge pendlar idag cirka 22 procent av befolkningen över kommungräns medan riksgenomsnittet
är 31 procent. För Karlshamns del är pendlingen störst
till Olofström och Ronneby, vardera med cirka 1 200
pendlare. Det är fler som pendlar från kommunen till sitt
arbete än vad det är som pendlar från annan kommun till
arbete i Karlshamn. Totalt sett är det cirka 1 200 personer
fler som pendlar ut än som pendlar in.
Karlshamns resecentrum, beläget strax norr om stadskärnan, utgör ett viktigt nav för kollektivtrafiken i
kommunen. Här finns såväl tågtrafik som regional och
lokal busstrafik samt parkeringsmöjligheter för pendlare.
Antalet parkeringsplatser är dock otillräckligt vilket utgör
ett hinder för en ökning av kollektivtrafikresandet. Avståndet till Stortorget är cirka 700 m.
Mörrums järnvägsstation är belägen i södra delen av Mörrum och här finns goda parkeringsmöjligheter, men inte
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någon direkt anslutning till länsbussarna som trafikerar
orten. Närmaste busshållplats i området är Stationsvägen, som ligger drygt 500 meter norr om stationen.

Skärgårdstrafiken

Busstrafiken
Busstrafiken utgörs i huvudsak av regional och lokal trafik. Den regionala busstrafiken omfattar trafik över kommun- och/eller länsgräns. Kustbussen, linje 600 mellan
Olofström och Karlskrona, kompletterar Öresundstågen
och Pågatågen, vilket ger resmöjligheter varje halvtimme. Dessutom fyller linjen funktion som pendlingslinje
till och från Olofström samt för Olofströms anslutningar
till Öresundståget och Pågatåg i Karlshamn. Den lokala
trafiken utgörs framförallt av s.k. stadstrafik. I Karlshamns stadstrafik gjordes 2010 cirka 419 000 resor varav
huvuddelen på linje 310 Karlshamn – Asarum – Svängsta
och 330 Mörrum – Asarum – Karlshamn. Busstrafiken är
idag effektiv och har en god kvalitet vad gäller fordon,
hållplatser med mera. Fordonen är även väl anpassade
till funktionshindrades behov. Den inriktning som gällt
under senare år, det vill säga att koncentrera busstrafiken
till stråk där människor bor och reser, har gett resultat.
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Bussförbindelser och skärgårdstrafik i kommunen.
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Sommartid bedrivs en omfattande skärgårdstrafik,
attraktiv för såväl länets invånare som gästande turister. Skärgårdstrafikens syfte är att bidra till en levande
skärgård, svara för en viss grundläggande service åt de
boende samt vara en del av den viktiga turistnäringen.
Från april till oktober finns reguljär trafik från Matvik till
Ekö, Joggesö, Tärnö och Hallö. Sommartid nås ännu fler
destinationer. Sommartid går skärgårdstrafik till Hällaryds
skärgård även från Karlshamn.

Tågtrafiken på Blekinge Kustbana

Ringamåla

Torarp

Skärgårdstrafiken bjuder på vackra naturupplevelser.

2

3

4

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Öresundstågtrafiken mot och från
Skåne utgör stommen i den regionala trafiken och har
avgörande betydelse för den regionala utvecklingen.
Resandet på Blekinge kustbana var år 2012 cirka 1 575
000 resor och det har i princip ökat varje år. Sedan 2011
har Veolia Transport ansvaret för Öresundstågtrafiken.
Kustbanan trafikeras med timmestrafik i bägge riktningarna Köpenhamn – Karlskrona. Sedan december 2014 går
Pågatåg till Karlshamn. På sikt är avsikten att tågtrafiken
mellan Blekinge och Skåne ska byggas ut till halvtimmestrafik i hela länet i enlighet med kommunernas och landstingets planer. Det ger goda förutsättningar för att länet
ska kunna fungera som en gemensam arbetsmarknad.

5ÿÿkm

Tåg, bussar och båtar är i hög grad anpassade till funktionshindrades behov. För de som inte kan åka i den
allmänna kollektivtrafiken finns Närtrafiken med fordon
anpassade för resenärer med funktionshinder. Även hållplatser och bryggor har, genom i första hand kommunens
försorg, successivt börjat handikappanpassas.

Energidistribution, dataoch telekommunikation
Energidistribution

under senare år förändrats och internet används idag som
en integrerad del i både människors professionella och
privata vardag – för informationssökning, för kommunikation med kunder, kollegor, vänner och familj, för att
utöva hobbys, för att handla varor och för mycket mer. I
takt med den närmast explosionsartade utveckling som
internet har stått för de senaste åren så ökar dessutom
kraven alltjämt. Tjänster som exempelvis internetbaserade TV-sändningar kräver allt större bandbredd. Postoch telestyrelsens prognoser pekar på att den kraftiga
ökningen av IP-trafiken kommer att fortsätta. Regeringen
pekar i sin bredbandsstrategi (2009) på att tillgång till
internet och bredband är av stor betydelse för utveckling
av ett hållbart samhälle. Enligt regeringens nya långsiktiga mål bör 90 procent av Sveriges alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020.
Från cirka 2020 räknar man med att den största mängden
data- och röstkommunikation kommer att ske digitalt.
Detta innebär att det kopparnät som idag används för att
ge bredbandstillgång via ADSL, framförallt på landsbygden och i villaområden, sakta men säkert kommer att
avvecklas. Redan idag bedöms dock kopparnätet som
otillräckligt för vissa av dagens och framtida tjänster.
ADSL kommer med stor sannolikhet att leva kvar länge
ännu, men tjänster som exempelvis HD-TV och s.k. molntjänster (program och datalagring över internet) kommer
att kräva allt större bandbredd.

Viktiga ledningar för eldistribution samt fördelningsstationer.
Karlshamn är ur ett nationellt prespektiv en betydelsfull
kommun för energiproduktion och distribution. Här finns
flera viktiga ledningar för eldistribution t. ex. två 400
kV-luftledningar. Dessutom landar Swe-Pol Link, som
förbinder Polens och Sveriges stamnät med en sjökabel,
på Stärnöhalvön. Svenska Kraftnät har planer på att
förstärka stamnätet med en ny 400 kV-ledning mellan
Stärnö-Hemsjö och en ny 400 kV-ledning mellan Hemsjö
och vindkraftparken Blekinge Offshore. Kommunen har
också givits möjlighet att yttra sig över en ny 400 kVledning från Nybro till Hemsjö.
E. ON Elnät har ett regionalt ledningsnät för elförsörjning,
både inom kommunen men även vidare till angränsande
kommuner och regioner. Detta ledningsnät består av 50
och 130 kV ledningar och fördelningsstationer i Svängsta,
Mörrum, Horsaryd, Asarum, Karlshamn och Trensum.

Bredband
Tillgång till internet och bredband är en viktig utvecklingsfaktor för Karlshamns kommuninvånare. Flera undersökningar visar att 80 procent av Sveriges befolkning
använder internet i princip dagligen. Användningen har

De största nätägarna i kommunen är Skanova och det
kommunala bolaget Karlshamn energi. Karlshamn energi
har som uppdrag från kommunkoncernen att utveckla
bredband i kommunen. Man tillhandahåller infrastruktur
och Karlshamnsporten som är en samlingsplats för digitala tjänster. Kommunen har stora områden utan tillgång
till fibernät. Exempel på sådana områden är landsbygd
och enfamiljsfastigheter inom detaljplanelagt område.
Idag är fibernätet utbyggt till samtliga telestationer i
kommunen och utgör därmed en grund för en fortsatt
utbyggnad, bland annat via byanätsatsningar. Ett lokalt
engagemang från företag och privatpersoner är nödvändigt för att uppnå största möjliga utbyggnad av fibernätet på landsbygden. Byanätsföreningar finns idag (2013) i
Ringamåla, Halahult, Guövik och Hällaryd väst.

3G-master
3G-systemet är i princip färdigbyggt i kommunen. En
lagändring från 2006-07-01 möjliggör för samhället att
tvinga operatörer att tillhandahålla en samlokalisering i
mobilmaster så att flera operatörer kan dela på samma
mast. Syftet är att skydda landskapsbilden, uppnå mål för
fysisk planering eller allmän säkerhet.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunens målsättning för dricksvattenförsörjningen
i sin helhet, såväl allmän som enskild, är att sträva mot
att samtliga i kommunen har tillgång till ett tjänligt
dricksvatten samt att spillavloppsvatten och dagvatten
tas omhand på ett sådant sätt att det inte förorenar våra
omgivningar.
Dricksvattnet är inte bara viktigt som dryck och för
hantering av livsmedel. Det är också en samhällsfunktion
som regleras av olika lagstiftningar även utanför livsmedelsområdet. Kommunen levererar ett dricksvatten som
ska vara gott och hälsosamt. Kvaliteten ska vara godkänd
enligt Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten.
Vattnet ska levereras med så få störningar som möjligt.
Avloppsvatten ska tas om hand enligt miljöbalkens regler.
Avloppsvattenreningen ska vara minst av den kvalitet
som tillsynsmyndigheterna föreskriver.
Tillsyn över kommunens dricksvattenförsörjning utövas
av Miljöförbundet Blekinge Väst. Även tillsynen över de
kommunala avloppsanläggningarna utövas av Miljöförbundet Blekinge Väst.
En kommunal VA-plan, antagen av kommunfullmäktige
i juni 2013, har tagits fram gemensamt av VA-enheten,
strategiska enheten, stadsmiljöavdelningen och Miljöförbundet Blekinge Väst. Den anger hur VA-verksamheten
ska drivas framöver, både gällande befintliga allmänna
och enskilda VA-anläggningar, men beskriver också hur
och när utbyggnad av allmänt VA till landsbygden ska ske.

Enskilda avloppsanläggningar förekommer i stor omfattning både vid permanent bebyggelse och vid fritidsbebyggelse i de glesare bebyggda områdena inom kommunen. Flertalet av dessa har inventerats av Miljöförbundet
Blekinge Väst och inventeringen visade att många
avlopp inte lever upp till miljöbalkens krav. Arbetet med
ombyggnation pågår för fullt och sker i samråd med VAenheten när det gäller anläggningar inom primärt eller
sekundärt skyddsområde.

Dricksvattenförsörjning
Karlshamn har under hela 1900-talet för sin vattenförsörjning varit beroende av yt- och grundvattenförekomster
i nedre delen av Mieåns dalgång. Vattenförsörjningen
baseras numera helt på ett ytvattenverk vid Långasjön.
Ytvattenverket vid Långasjön togs i drift i juli 1969 och är
idag i stort upprustningsbehov. Förutom Karlshamn omfattar leveransområdet även Asarum, Mörrum, Elleholm,
Svängsta, Hällaryd, Åryd och de flesta skärgårdsöarna.
Orten Ringamåla har en egen grundvattentäkt och själva
verket renoverades 2013. Som reservvattentäkt för Långasjöns vattenverk kan i teorin grundvattenverken i Olsborg
(Karlshamn), Mörrum och Åryd användas men samtliga har
problem med olika föroreningar och osäker drift.
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Avloppshantering
Stärnö avloppsreningsverk som byggdes 1996 renar
avloppsvatten från Karlshamn, Asarum, Svängsta, Hällaryd och Åryd. Avloppsreningsverket i Mörrum renar
idag avloppsvatten från Mörrum men ett beslut att lägga
ner Mörrums avloppsverk och föra över vattnet till Stärnö
avloppsreningsverk har tagits. Reningsanläggningarna i
Ringamåla och Halahult utgörs av slamskiljare och markbäddar. Halahults reningsfunktion har förbättrats genom
att koppla in en ny markbädd. Ringamålas funktion har
utretts och förslag på eventuella förbättringsåtgärder tas
fram inom kort.
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Verksamhetsområde för dricksvatten (blått) och dricksvatten
och avlopp (rött).
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Enskilda vattenförsörjningsanläggningar finns i stor omfattning både vid permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse. Flera föreningsägda vattenanläggningar finns i Karlshamn och kontrolleras av Miljöförbundet Blekinge Väst.

förankrad vattenförvaltning är en stor utmaning för Karlshamns kommun.

Vattenskyddsområde

Dagvatten är vatten som rinner av från gator, vägar, tak
och andra ytor i samband med regn eller snösmältning.
Det avleds via ledningar till sjöar eller andra vattendrag
eller infiltreras i marken. Dagvatten från tätbebyggt område och begravningsplats är dock, enligt miljöbalken, att
betrakta som avloppsvatten. Förtätning av bebyggelse
i samband med ett förändrat klimat med intensivare nederbörd kommer ställa höga krav på dagvattenhanteringen. Vattenkvaliteten i ekologiskt värdefulla vattendrag
som Mörrumsån och längs med kusten i skärgården har
stor betydelse för kommunens attraktivitet och det gör
att kvalitetsaspekter i dagvattenfrågan kommer att väga
tungt. Förvaltningsövergripande principer för dagvattenhanteringen i Karlshamns kommun är framtagna. Arbete
med konkreta riktlinjer pågår.

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra
allra viktigaste naturresurser. Det ställer höga krav på
varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och
åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet
negativt. Vattenförekomsten utgör en sårbar del i en
säker vattenförsörjning.
För att säkerställa råvattentillgången i Karlshamn har
ett vattenskyddsområde tagits fram för Långasjön. Det
sträcker sig från Långasjön i söder till sjön Mien, belägen
i Tingsryds kommun i norr. Vattenskyddsområdet är indelat i tre vattentäktszoner, primär, sekundär och tertiär
zon. Respektive zon har olika nivå av skyddsbestämmelser. Vattentäktzonen och den primära skyddszonen
intill ån, tillflöden och berörda sjöar har de mest strikta
bestämmelserna. Även den sekundära och tertiära zonen
har restriktioner vad gäller verksamheter och aktiviteter.

Dagvatten

Avfallshantering
Nuvarande avfallshantering
Avfallshanteringen styrs av Karlshamns kommuns avfallsplan och ”Föreskrifter för avfallshantering inom Karlshamns kommun”, antagen i kommunfullmäktige 2010.
Avfallshanteringen omfattar insamling och transport av
hushållsavfall, omhändertagande av hushållsavfall och
industriavfall samt drift av avfallsanläggning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Insamling och
transport av hushållsavfall sker genom entreprenör.
Hushållsavfall sorteras i minst två fraktioner, restavfall
och matavfall. VMAB erbjuder hämtning av tidningar
och förpackningar vid både villor och flerbostadshus. Vid
villor görs detta med flerfackssystemet Maximiljö och vid
flerbostadshus med hämtning i separata kärl.

Vattenskyddsområde för Långasjön med primär-, sekundäroch tertiärzon.

Nivån i sjön Mien och flödet i ån regleras av en vattendom. Mieåns höga naturvärde, Miens rekreationsvärde,
fiskodling, campingen vid Långasjön, transportled för
farliga gods och kraftproduktion gör att hållbar och

Vid återvinningscentralerna, som är kommunens ansvar,
kan de boende lämna trädgårdsavfall, grovavfall, farligt
avfall samt tidningar och förpackningar. Återvinningsstationerna, som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB), tar emot tidningar och förpackningar.
En rötningsanläggning för organiskt avfall (matavfall och
trädgårdsavfall) togs i drift 2013 på VMAB:s anläggning i
Mörrum. Omhändertagandet av restavfall görs i externa
förbränningsanläggningar. Industriavfallet, vilket inte är
kommunens ansvarsområde, omhändertas som regel
genom entreprenör för förbränning eller återvinning.
Förpackningar och tidningar säljs för återvinning.
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Gamla deponier
Runt om i kommunen finns ett antal nedlagda deponier.
På dessa ska undersökningar göras i två faser enligt den
så kallade MIFO-modellen (Metod för Inventering av
Förorenade Områden). I MIFO fas 1 prioriteras vilka deponier som bör genomgå undersökning enligt MIFO fas 2.
Flertalet av de nedlagda deponierna har genomgått MIFO
fas 1 och för ett par stycken har MIFO fas 2 påbörjats.
Se även avsnittet om förorenad mark under Miljö- och
riskfaktorer.

Biobränslenas andel är störst med 72 procent, fossila
bränslen står för 19 procent och elenergins andel är
9 procent. Övriga energibärare är marginella. Biobränsle
står redan idag för en stor andel av kommunens energitillförsel, tack vare Södra Cells lokalisering i kommunen,
och är en viktig stöttepelare för att väsentligt minska
användningen av fossilbränsle i Karlshamns kommun. Fortfarande finns det stora effektiviseringspotentialer inom
alla samhällssektorer. Fortgår arbetet för bättre energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi, till
exempel genom konvertering från olja och el, skapas fler
arbetstillfällen i kommunen och miljöpåverkan minskar.

Energiförsörjning
Enligt lagstiftningen ska varje kommun i Sverige i sin
planering främja hushållningen med energi och verka
för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunerna
ska i detta sammanhang söka samarbete med andra
kommuner eller andra betydande energiintressenter på
energiområdet såsom processindustrin eller kraftföretag.
För att bekräfta detta ska det i varje kommun finnas en
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av
energi i kommunen.
Kommunstyrelsen samordnar och driver energiplaneringsarbetet i kommunkoncernen med syfte att genomföra hållbara energiåtgärder. Karlshamns kommun är på
olika sätt ett energitekniskt centrum i sydöstra Sverige.

Energitillförsel och användning
Karlshamns energianvändning präglas av de två energiintensiva företagen Aarhus Karlshamn AB och Södra Cell
AB Mörrum samt energiföretaget Karlshamns Kraftgrupp
AB. Energianvändningen utslaget per invånare i Karlshamns kommun är över länssnittet i Blekinge och i riket
som helhet beroende på de energitunga anläggningarna
i kommunen.
Totalt tillfördes Karlshamns kommun 3,8 TWh under år
2004. Av dessa 3,8 TWh var 0,74 TWh fossila bränslen,
2,75 TWh biobränslen och 0,37 TWh elenergi. Största energianvändaren är industrisektorn med 3,0 TWh. Därefter
kommer transportsektorn som använde 0,29 TWh och
hushållen med 0,27 TWh.
De fossila bränslena gav upphov till 194 364 ton koldioxidutsläpp under året 2004. Detta är en minskning med 60
178 ton sedan 1990 samtidigt som energianvändningen
ökat med 31 procent under motsvarande tidsperiod.
Bensin- och dieselanvändningen står för nästan hälften av
koldioxidutsläppen i regionen.
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Energiplan
Karlshamns kommuns energiplan är i behov av revidering
för att kommunen ska kunna ha en god framförhållning
för energiförsörjningen och kunna verka mot ett hållbart
framtida energisystem. Bland annat behöver de 16 nationella miljökvalitetsmålen inarbetas.
Som ett steg i rätt riktning mot ett hållbart framtida
energisystem pekar översiktsplanen ut områden för vindkraft inom lämpliga vindområden, se vidare i vindbruksplanen. Vidare föreslås ny bebyggelse i anslutning till
goda kollektivtrafiklägen och i lägen där det är gynnsamt
för gång- och cykeltrafik . Eftersom transporterna står
för nästan femtio procent av utsläppen i Karlshamn krävs
det kraftfulla åtgärder för att minska deras del av utsläppen. Att arbeta med attitydförändringar är ett angeläget
insatsområde, vilket denna översiktsplan tar fasta på.
Kväveoxidutsläppen kan minska genom en övergång till
bland annat vindkraft och genom en effektivisering av
energianvändningen. Utsläppen av koldioxid kan även
de minska genom övergång till sol-, vind-, vatten- och
bioenergi och genom en minskad användning av fossila
bränslen. Marknära ozon, som bildas av kväveoxider och
kolväten, påverkar luftvägarna. Mängden marknära ozon
ligger också över den kritiska nivån för både hälsa och
miljö. Energiproduktion, vägtrafik och småskalig eldning
medför också utsläpp av vissa cancerframkallande ämnen
och partiklar. Även dessa utsläpp måste minska radikalt.

El och fjärrvärme
Karlshamn Energi AB levererar el och fjärrvärme inom
Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter.
Fjärrvärmen kommer till 95 procent från biobränsle
baserad på överskottsvärme från Södra Cell anläggning
i Mörrum. Elproduktionen är baserad på en kombination
av vind-, vattenkraft och kraftvärme med mera.

På avfallsanläggningen i Mörrum finns en nyligen idrifttagen (2013) biogasanläggning. Rötning av avfallsprodukter
som innebär att kretsloppet sluts ger unika samhälleliga
mervärden.
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Under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som
länderna kring Medelhavet, beroende på långa sommardagar. Solstrålar kan användas för att generera både
värme och elektricitet. Det sker med liten miljöpåverkan.
Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången ringa
i jämförelse med den mängd energi som kan framställas
under dess livstid.
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Kartan redovisar Karlshamn Energi AB:s verksamhetsområde
för fjärrvärme (rött), avgränsningen av verksamhetsområdet
för elförsörjning (blått) samt planerad fjärrvärme (grönt).

Solfångare för värme och varmvatten är intressanta där
värmebehoven överensstämmer med tillgänglig sol. Alla
byggnader och anläggningar med behov av varmvatten
under sommaren är utmärkta tillämpningsområden.
Solens andel av elproduktionen är fortfarande ganska
liten men har stor potential som behöver utvecklas. Även
vågkraft behöver utvecklas.

Vindkraft

Regional gasledning
Naturgas är en icke förnybar energikälla som har den
fördelen att den i jämförelse med exempelvis olja och kol
är relativt ren. I Karlshamns kommun finns inte någon
naturgasledning utbyggd. I översiktsplanen har mark reserverats för en ev. framtida gasledning norr om Asarum
och söder om Mörrum. Även förnyelsebara energikällor
som biogas kan vara aktuellt som regional gasledning.

Karlshamns kommun har rum för vindkraft. Det blåser
kanske inte bra varje dag, men i genomsnitt under ett år är
vinden tillräcklig för vindkraftverk i hela kommunen. Se vidare i tematiskt tillägg till översiktsplanen, Vindbruksplan.

Deponigas, vilket är en förnyelsebar energikälla, produceras av Västblekinge Miljö AB. Gasledning finns i anslutning till deponin i Mörrum.

Förnybar energi
Till förnybar energi räknas, utöver vattenkraft, vindkraft
och solenergi även biobränsle och biogas.

Bioenergi
Inom kommunen finns stor tillgång på biobränsle, främst
i form av träbränsle som uppkommer i samband med
skogsavverkning. Kommunen försörjs till drygt 70 procent med biobränsle. Karlshamns energi har en anläggning i Stilleryd som kan användas för energiproduktion
från biobränsle.

Vindkraft har utnyttjats i århundraden men det är först i
slutet av 1990-talet som den börjat få betydelse för elproduktionen.
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Regleringar:

riksintressen
och andra intressen
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Regleringar: riksintressen med flera intressen
Bestämmelserna i miljöbalken (MB), 3–4 kap, anger ett
antal allmänna intressen som ska beaktas vid planering
och beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Vissa av bestämmelserna i MB gäller områden av riksintresse. Enligt
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden med mera. som är knuten till miljöbalken, har de centrala myndighetsverken till uppgift att
redovisa vad de bedömer vara områden av riksintresse,
det vill säga de ska redovisa anspråk. Det är sedan kommunens uppgift att i sin översiktsplanering efter samråd
med länsstyrelsen ta ställning till avgränsningarna och i
sin planläggning se till att områdenas värden blir beaktade i tillräcklig utsträckning.

Riksintresseområden för
naturvården

Karlshamns kommun berörs av Ramsarområde (MB 3:6)
och Natura 2000-områden (MB 4:8) samt riksintressen
avseende yrkesfiske (MB 3:5), naturvård, kulturmiljövård
och friluftsliv (MB 3:6), värdefulla ämnen och material (MB
3:7), kommunikationer och energiförsörjning (MB 3:8),
totalförsvar (MB 3:9) liksom riksintressen med geografiska
bestämmelser (MB 4:1, 4:2, 4:4, 4:6).
I kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen
avser att tillgodose dessa riksintressen (PBL 3 kap 4 §). I det
följande redovisas samtliga riksintressen som berör Karlshamns kommun. Respektive område ges en kortfattad
beskrivning, dels av vilka värden som ligger till grund för
riksintresset och dels av vilka de huvudsakliga hoten mot
riksintresset är. I översiktsplanens Utvecklingsstrategier
redovisas kommunens ställningstagande till riksintressena.
Avgränsningar av riksintresseområdena redovisas även på
Regleringskartan, se bilaga.

Riksintresse för
naturvården
I Karlshamns kommun 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.
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Områden av riksintresse för naturvården i Karlshamns kommun.

NK5 – Stensnäs – Elleholm
Området är rikt varierat och därmed av stort ekologiskt
värde. Lokaler med stor ekbock. Skärgården med omgivande vattenområden är tillsammans med åmynningarna
av fiskeribiologiskt värde.

NK6 – Mörrumsåns dalgång
Mörrumsån är av yttersta vikt för Östersjöns totala tillgång
på lax och havsöring. Ån har ett mycket betydande fiskeribiologiskt värde. Isälvsdeltat norr om Mörrum uppvisar en
geovetenskapligt intressant formrikedom utmed ån.

NK7 – Ire-Loberget-Mieån
Kulturlandskap som varit typiskt för Blekinges skogsbygd.
Unik rest av gammalt bondelandskap med mosaikartad
vegetation och ålderdomlig bebyggelse. Biologiskt och
ekologiskt värdefulla ängs- och hagmarker, skogsekosystem samt ådal. Isälvsavlagringar.

NK8 – Eriksberg – Tjärö – Järnavik – Tärnö
Kust- och skärgårdsområdet är mycket omväxlande och
uppvisar en mångfald av naturtyper. Geologiskt intressanta är främst Tärnö och Tjärö.

NK37 Persgärde-Tattamåla
Mer eller mindre orörda ädellövskogar och gammal tallskog, med förekomst av ovanliga och rödlistade arter.

NK38 – Stärnö
Artrika och delvis orörda ädellövskogar på Stärnöhalvön,
med förekomst av rödlistade arter. Stärnö är referenslokal för diabas och blekingsk kustgnejs.

Natura 2000-områden
Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitatoch fågeldirektiv. Direktiven är en form av lagar som
medlemsstaterna är skyldiga att införliva i det egna
regelverket och tillämpa inom landet. Direktiven binder
medlemsstaterna till ett visst mål, men ger de nationella
myndigheterna rätt att välja hur målen ska uppnås. Medlemsländerna ska bland annat utse särskilda skyddsområden för fåglar, andra artgrupper och för naturtyper. Dessa
områden utgör nätverket Natura 2000.
Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken 7
kap 28 a § och är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap
1 och 8 §§. Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är
unionens bidrag till att förverkliga intentionerna i bland
annat Bernkonventionen och konventionen om biologisk
mångfald.

Direktivet innehåller flera regler som styr ländernas möjligheter att jaga och handla med fåglar.

Habitatdirektivet
Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG) tillkom
1992 men började gälla i Sverige då vi blev medlemmar i
EU 1995. Det behandlar naturtyper och andra artgrupper
än fåglar. Begreppet habitat används mycket brett och
innefattar såväl geologiska formationer som biotoper
och växtsamhällen. Artgrupperna i direktivet är däggdjur,
däribland varg, vissa säl- och fladdermusarter, groddjur
som klockgroda, fiskar som lax och stensimpa, mollusker
som flodpärlmussla, insekter som ekoxe och mossor
som hårklomossa. Lavar, svampar och alger ingår inte i
direktivet. Totalt listas över 170 naturtyper i bilaga 1 till
habitatdirektivet, varav 88 finns i Sverige.
Varje medlemsland ska
• föreslå områden av gemenskapsintresse med dels
berörda naturtyper, dels arter som nämns i direktivets bilaga 1.
• se till att nödvändiga åtgärder vidtas i områdena för
att bevara arternas livsmiljöer så att de kan fortleva
i livskraftiga bestånd och att naturtyperna bevaras
långsiktigt.
För både habitat- och fågeldirektivets områden gäller att
medlemslandet dels ska se till att Natura 2000-områdena
får den skötsel de behöver, dels övervaka att deras naturvärden bevaras så att tillståndet för berörda naturtyper
och arter förblir gynnsamt.

Tillstånd
Fågeldirektivet
År 1979 beslöt EU-länderna att införa särskilda regler för
skydd av fåglar, fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/
EEG). Fågeldirektivet började gälla i Sverige i och med att
vi gick med i EU år 1995. Fågeldirektivet berör totalt 200
fågelarter som förekommer i medlemsländerna. Av Sveriges cirka 350 fågelarter berörs 67 av fågeldirektivet.
Varje medlemsland ska
• vidta åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla
fågelarter i livskraftiga populationer (exempelvis
reglera fågeljakten).
• vidta särskilda åtgärder för fågelarter som är listade i
direktivets bilaga 1. Bland annat ska särskilda skyddsområden pekas ut. Skyddet kan också handla om att
återställa livsmiljöer för fåglarna.

Första juli 2001 trädde nya bestämmelser i kraft angående tillstånd (miljöbalken 7 kap 27-29 §§) för verksamheter och åtgärder inom Natura 2000-områden. Ingrepp
”som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett
Natura 2000-område kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Den som planerar en sådan verksamhet ska göra en
miljökonsekvensbeskrivning. Tillstånd lämnas inte för
ingrepp som riskerar att störa eller skada bevarandet av
arter och naturtyper, som Natura 2000 avser att skydda.
Undantagsvis kan i sådana fall tillstånd dock lämnas efter
medgivande av regeringen.
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Natura 2000-områden i
Karlshamns kommun

Ire (habitatdirektiv)
Käringahejan (habitatdirektiv)
Långasjönäs (habitatdirektiv)
Ringamåla (habitatdirektiv)
Strömma (habitatdirektiv)
Tattamåla (habitatdirektiv)
Tärnö-Harö-Brorsö
(habitatdirektiv)
Mörrumsån (habitatdirektiv)
Öjasjömåla (habitatdirektiv)
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv)

Ramsar-områden
Ramsarkonventionen pekar ut våtmarker som är av internationellt intresse. De ramsarområden som berör kommunen är Mörrumsån-Pukaviksbukten, se karta under
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun.

Områden av riksintresse för Natura 2000- och Ramsarområden i Karlshamns kommun.
Loberget (fågeldirektiv)
Bellevueparken (habitatdirektiv)
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv)
Elleholm norra (habitatdirektiv)
Eriksberg (habitatdirektiv)
Grimsmåla (habitatdirektiv)
Härnäs (habitatdirektiv)
Kvallåkra (habitatdirektiv)

Riksintresse för
kulturmiljövården
Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma historia så
som den avspeglar sig i landskapet och bebyggelsen runt
omkring oss. Intressanta och välbevarade kulturmiljöer
gör Karlshamn till en attraktiv kommun. Kunskap om
hembygdens historia ger kommuninvånarna en starkare
identitet och bidrar till ”hemkänslan” för den egna kommunen. Vi har också ett ansvar att på bästa möjliga sätt
förvalta och föra vidare värdefulla kulturmiljöer till kommande generationer. Det är ett ansvar som delas av alla,
såväl enskilda som myndigheter.

Loberget (habitatdirektiv)
Persgärde (habitatdirektiv)
Slänsmåla (habitatdirektiv)
Stärnö (habitatdirektiv)
Tjärö (habitatdirektiv)
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv)
Pukaviksbukten (habitatdirektiv)
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv)
Boarp (habitatdirektiv)
Bökemåla (habitatdirektiv)
Elleholm (habitatdirektiv)
Fölsö (habitatdirektiv)
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv)
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Enligt miljöbalkens 3 kap § 6 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.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder
som avses i första stycket.

Riksintresseområden för
kulturmiljövården

Riksintresse för friluftslivet
Riksintresse för friluftslivet regleras i miljöbalkens 3
kapitel 6 § och utpekas av Naturvårdsverket efter samråd
med Fiskeristyrelsen. Enligt miljöbalken 3 kap § 6 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. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.

Riksintresseområden för
friluftslivet

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Karlshamns
kommun.

K3 – Letesmåla
Odlingslandskap i skogsbygden med ägostruktur, odlingsspår, bebyggelselägen och vägnät präglade av enskiftet.

K4 – Elleholm
Viktig fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av
Blekinges senmedeltida städer med kulturlager under
mark.

K5 – Mörrum, Karlshamn
Ett av landets mest betydande centra för laxfiske alltsedan senmedeltiden.

K6 – Karlshamns stad, Kastellet och Boön
En av Sveriges bäst bevarade trästäder, med bebyggelse
enligt rutnätsplan från 1665, och till staden hörande
befästningsanläggningar.

Områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet i Karlshamns kommun.

FK3 – Mörrumsåns dalgång

Odlingslandskap brukat på ett för skogsbygden hävdaspunnet sätt med gårdsbebyggelse av bevarad enskifteskaraktär.

Mörrumsån torde för närvarande vara ett av Europas förnämsta sportfiskevatten för fiske efter lax och havsöring.
Ån är mycket viktig för Östersjöns totala tillgång på lax
och havsöring och har ett betydande fiskeribiologiskt
värde.

K8 – Djurtorp

FK4 – Hällaryds Skärgård-Eriksberg-Tjärö-Järnavik

För dalgångsbygden karaktäristisk, välbevarad bebyggelse med småskaligt odlingslandskap.

På Tjärö finns en välbesökt turiststation med bland annat

K7 – Ire

55

Karlshamn 2030! Översiktsplan för Karlshamns kommun - Del 2. Fakta och underlag

gästhamn, bad- och campingplatser samt vandrarhem.
Även på Tärnö finns möjlighet till camping. För övrigt
finns badplatser och utmärkta strövstigar.

Riksintresse för yrkesfisket
Riksintresse för yrkesfisket regleras i miljöbalkens 3 kapitel 5 § och utpekas av Fiskeriverket. Riksintresset berör
huvudsakligen uppväxtmöjligheterna för vissa fiskslag.
Globalt sett sker 90 procent av allt fiske på de 5 procent
av jordytan som utgörs av grunda havsområden. Det är
därför av största vikt att dessa inte förstörs.
Enligt miljöbalken 3 kap 5 § ska mark- och vattenområden
som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller
för vattenbruk så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden
som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket ska
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Riksintresseområden för
yrkesfisket

Område 42
Fångstområde för torsk, flatfisk och ål. Vandringsområde
lax.

Område 94
Lek- och rekryteringsområde samt vandringsväg för lax.

Riksintresse för
energiproduktion
Riksintresse för energiproduktion regleras i miljöbalkens
3 kapitel 8 § och utpekas av Energimyndigheten. Enligt
miljöbalkens 3 kap 8 § ska mark- och vattenområden
som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar
som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

Riksintresseområden för
energiproduktion
TINGSRYDS
KOMMUN

N

Ringamåla

OLOFSTRÖMS
KOMMUN

Halahult

RONNEBY
KOMMUN
Svängsta

Torarp

Asarum

Åryd

Hällaryd

Mörrum

Björkenäs

Redovisning av områden av riksintresse för yrkesfisket i Karlshamns kommun.

KARLSHAMN

SÖLVESBORGS
KOMMUN
ÖSTERSJÖN

0

Område 41
Fångstområde för torsk, strömming och skarpsill.
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1

2

3

4

5ÿÿkm

Riksintresse för energiproduktion på land i Karlshamns kommun.

Riksintresseområden
för kommunikationer

Riksintresse för energiproduktion, vindbruk, till havs i Karlshamns kommun.
Riksintresseområden för energiproduktion på land finns
norr och söder om Munkahusviken, sydväst om Karlshamns tätort. Ett riksintresseområden för energiproduktion, vindbruk, till havs finns i södra delen av kommunens
vattenområde.

Riksintresse för
kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer regleras i miljöbalkens
3 kapitel 8 §. Riksintresse för kommunikationer utpekas
av Trafikverket. Enligt miljöbalken 3 kap 8 § ska mark- och
vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse
för anläggningar som avses i första stycket ska skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.

Redovisning av riksintressen för kommunikationer i Karlshamns kommun.

•

Väg 29 och väganslutningar till Karlshamns hamnar

•

Blekinge kustbana med förbindelsespår till Karlshamns hamnar

•

Stationer för resandebyte i Karlshamn och Mörrum

•

Sydostlänken, framtida järnvägsanslutning mellan
Karlshamn-Olofström-Älmhult

•

Karlshamns hamnar

•

Terminal i anslutning till hamnen i Stilleryd

•

Farleder med tillhörande ankringsområde

•

Europaväg 22

•

Riksväg 15 (Tvärleden)
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Riksintresse för värdefulla
ämnen eller material
I Karlshamns kommun finns ett område på Stärnö där
utvinning av diabas har pågått under lång tid. Området är
riksintresse för värdefulla ämnen och material. Riksintresset utpekas av Statens Geologiska Undersökning (SGU)
och Naturvårdsverket. Enligt miljöbalken 3 kap 7 § ska
mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material
som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.
Torarp

Asarum

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte.
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är
i olika omfattning berörda av riksintresset.

Intresseområden för totalförsvaret

Hällaryd

Mörrum

KARLSHAMN

ÖSTERSJÖN

Område av riksintresse för värdefulla ämnen eller material
(diabasutvinning på Stärnö). Riksintresset föreslås upphävas,
se vidare i Utvecklingsstrategier.

Riksintresse och övriga intressen för totalförsvaret
Riksintresse för totalförsvaret regleras i miljöbalkens 3
kapitel 9 §. Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på
grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Riksintressen för totalförsvaret pekas ut av Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap. Riksintresset
innebär att försvarsintresset alltid har företräde, även
mot andra områden av riksintresse.
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Intresseområden för totalförsvaret i Karlshamns kommun.
I Karlshamns kommun finns Harö skjutfält och två övriga
influensområden, vilka alla utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresset Harö skjutfält har en
omgivningspåverkan i form av buller. Inom influensområdena ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. Karlshamns kommun påverkas också av riksintresset Ronneby flottiljflygplats i form av stoppområde
för höga objekt, och Sjöövningsområdet Hanöbukten.
Det generella riksintresset för totalförsvarets militära
del kan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt
som master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska därför
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden och hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom

sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden
avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Riksintressen med
geografiska bestämmelser
I miljöbalkens 4 kap, särskilda hushållningsbestämmelser,
finns särskilda bestämmelser för mark och vattenanvändningen i hela landet. Vissa geografiska områden finns
utpekade, områden som har särskilt stora värden när det
gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv. Områdena är därför i sin helhet av riksintresse. Staten har ett
särskilt ansvar beträffande mark- och vattenanvändningen inom de angivna områdena. 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.

Riksintresseområden med
geografiska bestämmelser

Turism och friluftsliv
I Karlshamns kommun omfattas området kring Mörrumsån i hela dess sträckning av miljöbalkens 4 kap 1
och 2 §§. Turismen och friluftslivets intressen, främst det
rörliga friluftslivets, ska där särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.

Kustzonen
I Karlshamns kommun berörs kustzonen av miljöbalkens
4 kap 1 och 4 §§. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll,
både för natur- och kulturmiljövård och för det rörliga
friluftslivet. I zonen får fritidsbebyggelse komma till
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan
fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan
som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Vattenreglering
Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i Mörrumsån.
Ån och dess käll- och biflöden skyddas enligt miljöbalkens 4 kap 1 och 6 §§.

Jordbruk och skogsbruk
Jord- och skogsbruket utgör basen för landsbygdens
näringsliv och även för en omfattande förädlingsindustri.
Jordbruksnäringen har dessutom stor betydelse som
skapare av värdefulla kulturlandskap. Enligt miljöbalken
3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse
men anges inte som riksintresse. Brukningsvärd jordbruksmark får 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 tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk (se även Regleringar: naturoch kulturmiljöer). Skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Redovisning av områden av riksintresse med geografiska
bestämmelser i Karlshamns kommun.
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Regleringar:

natur- och kulturmiljöer
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Regleringar: natur- och kulturmiljöer
Blekinge kallas Sveriges trädgård och Sveriges örtagård. Det
betyder inte att landskapet är tuktat och intensivt odlat.
Snarare beskriver det landskapets attraktiva karaktär
med höga upplevelsevärden och ett gynnsamt klimat
som ger stor artrikedom. Dessutom har större delen av
landskapet stark kulturprägel. Mellan ytterligheterna
vild natur och starkt kulturpräglade miljöer finns miljöer
som är beroende av kulturprägel/hävd för sin överlevnad.
Detta gäller till exempel ängs- och hagmarker som är
beroende av ett ständigt betes- och/eller slåttertryck.
Lundartad vegetation är ett annat exempel på en vegetationstyp som är helt beroende av regelbunden röjning
för att de positiva upplevelsevärdena ska bestå. Likaså
kan vissa kulturmiljöer, för att kunna uppfattas rätt i sitt
sammanhang, vara beroende av landskapet runtomkring.
Landskapet är ett historiskt arkiv. Överallt finns spår efter
människors liv – ibland tusentals år gamla, ibland från
föregående decennium.

nerationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken
omställning av samhället som behöver ske.

Värdefulla kulturmiljöer finns utpekade i ett regionalt
kulturminnesvårdsprogram från 1983.
Idyllisk gårdsmiljö i trakterna kring Skärserås.

Nationella
miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16
områden. I november 2005 lades miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt växt- och djurliv” till de 15 som man antagit redan i
april 1999.
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara
på lång sikt. Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som
ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi
år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i ett ge-
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De 16 miljökvalitetsmålen är:
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 samt levande kust och skärgård
11.
Myllrande våtmarker
12.
Levande skogar
13.
Ett rikt odlingslandskap
14.
Storslagen fjällmiljö
15.
God bebyggd miljö
16.
Ett rikt växt- och djurliv
I miljökonsekvensbeskrivningens bilaga 1 redovisas en
kortfattad översikt över de 16 miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar tillsammans för att samordna och administrera det regionala
miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge
vägledning och inspirera lokala och regionala aktörer.

Delmål god bebyggd miljö
Samhällsplanering är ett viktigt instrument för uppfyllandet av samtliga miljökvalitetsmål men mål nr 15 God
bebyggd miljö är ur ett översiktsplaneperspektiv av särskilt central betydelse. Regeringen anger i propositionen
”Miljöpolitik för ett hållbart Sverige” att ”De nationella miljökvalitetsmålen ska, tillsammans med övriga nationella mål,
vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande.
Genom samverkan över sektorsgränserna i samhällsplaneringen ska statliga och kommunala myndigheter främja en
ekologiskt hållbar utveckling med en god livsmiljö för alla”.
Miljömålet God bebyggd miljö berör byggande och
planering på ett särskilt sätt. Den övergripande målformuleringen lyder: Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en
God bebyggd miljö finns tio preciseringar som regeringen
beslutade den 26 april 2012. I miljökonsekvensbeskrivningens bilaga 2 redovisas en kortfattad översikt över
miljömålet God bebyggd miljö och de tio preciseringarna.

Regionala miljömål för
Blekinge län
Med anledning av det nya miljömålssystemet har Länsstyrelsen i Blekinge, den 4 oktober 2012, beslutat att
tidigare regionala delmål inte längre gäller. I Blekinge
gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar samt av regeringen beslutade etappmål.
Det övergripande målet för miljöarbetet är det så kallade
”generationsmålet” som innebär att vi till nästa generation, det vill säga år 2020, ska lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta. Bland annat ska
påverkan på miljön och människors hälsa ha reducerats
till en nivå som är långsiktigt hållbar. För klimatmålet ska
generationsmålet vara uppnått år 2050 och för en del av
målet om giftfri miljö (förorenade områden) är genomförandetiden ännu längre.
Miljökvalitetsmålen ska fungera som riktmärken för allt
miljöarbete och ska, tillsammans med övriga nationella
mål, vara vägledande för fysisk planering och samhälls-

byggande. Miljömålen ska vara till ledning i översiktsplanering och lokalt målarbete.

Kommunens miljöarbete
Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att
åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens
uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar
av de nationella miljö- och folkhälsomålen. Kommunerna
har genom sin närhet till medborgarna en viktig uppgift i
att föra en dialog om hur miljömålen ska nås. Dialogen är
viktig såväl för att informera om och förankra miljömålen
som för att genomföra de åtgärder som krävs för att vi
ska kunna nå miljömålen.
Kommunerna har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet
för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom sitt
myndighetsarbete och sitt ansvar för samhällsplanering,
dels genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala mål,
åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan
ge ramar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå.
Kommunen kommer inom kort att inleda arbetet med att
utveckla lokala mål och strategier.
I Miljöpolicy för Karlshamns kommun finns följande
skrivning: ”Kommunens förvaltningar och bolag ska, i alla
sina verksamheter, eftersträva att bidra till en ekologiskt
hållbar utveckling genom att kontinuerligt förbättra sitt
miljöarbete. Försiktighetsprincipen och behovet av en bevarad biologisk mångfald ska beaktas. Verksamheterna ska
som minimum uppfylla tillämplig miljölagstiftning och andra
bindande krav i miljösammanhang.”
Hållbar utveckling är ett prioriterat övergripande mål för
Karlshamns kommun. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att använda 16 indikatorer
med tillhörande trender för att arbeta vidare med hållbar
utveckling i Karlshamns kommun. Indikatorerna ger en
fingervisning om det blir bättre eller sämre inom några
utvalda områden. I kommunens hållbarhetsprogram
presenteras de 16 indikatorerna med tillhörande trender
för att sprida medvetenhet och kunskap om hur hållbar
utvecklingen i kommunen är. Indikatorerna har sorterats utifrån kopplingen till socialt hållbar utveckling,
ekologiskt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar
utveckling. Vissa indikatorer kan passa in i två och kanske
alla tre perspektiven. Detta har i sig ingen avgörande betydelse eftersom det är helheten och sambanden mellan
indikatorerna som speglar den hållbara samhällsutvecklingen.
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Nedan presenteras de 16 indikatorer som Karlshamns
kommun utgår från i sitt arbete med hållbar utveckling.
Socialt hållbar utveckling
• Ohälsotal
• Ekonomiskt bistånd, bidragsmottagare
• Ekonomiskt bistånd, kostnader
• Andel behöriga till gymnasieskolan
• Anmälda brott
Ekologiskt hållbar utveckling
• Energianvändning totalt
• Energianvändning per invånare och sektor
• Andel miljöbilar i beståndet respektive nyregistrerade
• Körsträcka per invånare
• Skyddad natur
• Insamlat hushållsavfall per person
Ekonomiskt hållbar utveckling
• Befolkningsförändringar
• Skillnad i medianinkomst män - kvinnor
• Nystartade företag
• Arbetslöshet
• Försörjningsbörda

Kompensationsprincip
– ersättningsytor
Vid ianspråktagande av mark för exploatering i områden
med höga naturvärden behöver en kompensationsprincip
tillämpas för att åstadkomma en hållbar utveckling för
både människa och natur. Enligt kompensationsprincipen
kompenseras en för arten eller naturtypen negativ åtgärd
med en eller flera åtgärder som påverkar samma art eller
naturtyp på ett positivt sätt. I första hand ska kompensationen ske i närområdet men kompensationen kan
även ske på annan plats i kommunen. Denna kompensationsprincip har stöd i miljöbalken och ska tillämpas vid
detaljplanering och bygglovgivning.

vårt intranät, gemensamma möten och utbildningar.
Genom våra gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt ”rätt” håll, det
vill säga mot en hållbar utveckling. Föreningen är en ideell
förening som bildades 1995. Då bestod föreningen av en
handfull kommuner men sedan dess har föreningen växt
och nu finns (2013) 88 Ekokommuner och aktiviteterna
sjuder mer än någonsin! Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning
vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas
högsta ledning.

Biosfärområde
Blekinge Arkipelag, som omfattar skärgårds- och
kustlandskapet inom Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun, har blivit utsedd till biosfärområde
på grund av områdets höga natur- och kulturvärden.
Biosfär(kandidat)området drivs i samverkan mellan de tre
kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge län.
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 tillkommer inte några nya restriktioner,
utan det baseras på befintliga regelverk och frivilliga
överenskommelser. Ett biosfärområde, som bygger på
lokalt engagemang, ska drivas lokalt i samverkan mellan
myndigheter, föreningar och näringsliv.
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Ekokommunen Karlshamn
Vid Sveriges Ekokommuners (SEKOM) årsmöte i Stockholm den 6 april 2006 antogs Karlshamns kommun som
ny medlem i föreningen. Sveriges Ekokommuner arbetar
för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. För att
klara det krävs att vi hjälps åt. Inom föreningen utbyter
både politiker och tjänstemän erfarenheter och lär av
varandras goda exempel. Detta gör vi till exempel genom

64

Asarum

Åryd

Hällaryd

Mörrum

Björkenäs

KARLSHAMN

SÖLVESBORGS
KOMMUN
ÖSTERSJÖN

0

1

2

3

4

Skärgårds- och kustlandskapet Blekinge Arkipelag i Karlshamns kommun.
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Samverkansplanen, som tagits fram för Blekinge arkipelag, är en långsiktig utvecklingsplan som ska fungera
som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och
utveckling av området, utan att använda andra juridiska
instrument än befintliga. Samverkansplanen är inte ett
juridiskt bindande dokument, utan strategier, mål och
förslag på aktiviteter har tagits fram i samverkan med
verksamhetsutövare i området.

Strandskydd,
MB 7 kap 13-18 §§
Strandskyddat område är i normalfallet 100 meter från
strandlinjen ut i vattnet och 100 meter inåt land och gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.
En utvidgning av strandskyddet kan göras med upp till
300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen har i november 2014 beslutat
om utvidgat strandskydd för 16 områden i Karlshamns
kommuns kust och skärgård.
Inom ett strandskyddsområde får inte
• nya byggnader uppföras,
• byggnader eller byggnaders användning ändras
eller andra anläggningar eller anordningar utföras,
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,
• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten
utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan, eller
• åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren
för djur- eller växtarter.
Sedan den 1 juli 2009 innehåller miljöbalken nya regler
om strandskydd. Dessa innebär bland annat att kommunerna beslutar om strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner i de flesta fall. Prövning
av dispens från eller upphävande av strandskyddet
förutsätter att det finns särskilda skäl. Miljöbalken lyfter
fram sex särskilda skäl som får åberopas. För att dispens
ska kunna beviljas får inte heller allmänhetens tillgång
till strandområdet försämras eller åtgärden väsentligt
förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Enligt miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beakta endast om det
område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering är väl avskilt från området närmast
strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.
Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man, utöver ovanstående punkter, som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för en
byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden.
Nya regler trädde i kraft den 1 september 2014 och
innebär att länsstyrelserna får möjlighet att upphäva
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det
område som upphävandet avser har liten betydelse för
att tillgodose strandskyddets syften. Strandområden
som ingår i planer fastställda före 1975 omfattas inte av
strandskydd, såvida det inte finns något särskilt beslut
om att införa strandskydd. Det kan också finnas andra
områden där länsstyrelsen har upphävt strandskyddet
genom ett särskilt beslut.

Stora opåverkade
områden, MB 3 kap 2 §
I länet finns inget samlat underlag som pekar ut stora
opåverkade områden. Länsstyrelsen kommer inte heller
att ta fram något sådant underlag utan kommunerna har
själva möjlighet att utveckla definitionen och ta fram underlaget inom ramen för översiktsplaneringen och gärna i
samråd med länsstyrelsen.
Områden som avses i lagtexten redovisas inte som
riksintressen utan berörs endast enligt miljöbalken av de
grundläggande hushållningsbestämmelserna.
I översiktsplanen pekas inte något område ut inom kategorin ”stort opåverkat område”. I enlighet med hushållningsaspekten är detta en typ som ska prövas varje gång
ett område planeras att tas i anspråk för ny bebyggelse
eller ny större anläggning – oavsett om ”större områden”
har pekats ut i förväg i översiktsplan eller inte.
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Naturreservat,
MB 7 kap 4-8 §§

Djur- och växtskyddsområde, MB 7 kap 12 §

Naturreservat är den mest använda skyddsformen.
Naturreservat är ett område med värdefull natur och/
eller värden för friluftslivet som är skyddat genom
miljöbalken. Naturreservat bildas oftast av länsstyrelsen
men även kommunerna har möjlighet att bilda reservat.
Till varje reservat finns ett beslut med föreskrifter och
skötselplan.

Djurskyddsområden avsätts för att skydda sällsynta eller
störningskänsliga djurarter. Inom sådana områden kan
rätten till jakt, fiske och tillträde begränsas, men i övrigt
råder inga inskränkningar av rätten att bruka mark eller
vatten. Djurskyddsområden bildas av kommun eller länsstyrelse.

I Karlshamns kommun finns följande naturreservat:
Käringahejan
Ire
Eriksbergs stränder
Fölsö
Långasjönäs
Eriksberg
Grimsmåla
Bökemåla
Kvallåkra

Persgärde
Stilleryd
Tjärö
Hoka
Loberget
Bockön-Mjöö
Tärnö
Tärnö II
Tattamåla

Elleholm
Östra Kvallåkra
Hjärtsjömåla
Långehall
Mörrumsåns
dalgång
Hönebygget
Stärnö

I Karlshamns kommun finns följande djur- och
växtskyddsområden avsatta:
Betesskärven
Västra Åskärvet
Östra Åskärvet
Jordskärvet
Eneskärven
Bengtsörarna 1
Bengtsörarna 2

Knivlösarna
Furöholm
Haröskärv
Östra Mjööskärv
Garnbodskärv
Älleskär
Jyspaholmen

Hattaholm
Ljungholmen Bjärnö örar
Svartaskären 1
Svartaskären 2
Mjöö-Mjööskärv

Djurskyddsområden i Karlshamns kommun.
Naturreservat i Karlshamns kommun.

66

Naturminnen,
MB 7 kap 10 §

Ekologiskt känsliga
områden, MB 3 kap 3 §

Naturminnen är ett särpräglat naturföremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd. Det kan
även omfatta områden med intressanta naturföreteelser.
Naturminnen skyddas efter beslut av kommuner och
länsstyrelser.

Miljöbalken anger att mark - och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

I Karlshamns kommun finns ett 20-tal utpekade
naturminnen:
Alm vid Kvallåkra
Altarehall (flyttblock)
Björnamåla julost (flyttblock)
Båtmanseken
Bok, Grimsmåla
Ekar på Rosenholm (2 st)
Ek, Törneryd
Flyttblock vid Skogsborg
Flyttblock, Hunnemara
Jättegryta, Åryd
Jättegrytor södra Stärnö

Kongafuran (en aprilstorm
fällde trädet 1989)
Al, Vekerum
Notavalla kyrka (blockparti)
Pengabergets erosionsrest
Rävabygget, lindar (2 st),
ekar (2 st), lönn (1 st)
Stensnäseken
Tararps jättegrytfält
Trollröset (flyttblock)
Ämneboda julost (flyttblock)
Äskemo ormtall

I Karlshamns kommun har ett femtontal markoch vattenområden pekats ut som ekologiskt
känsliga:
Svinarydssjön
Mörrumsån
Mieån
Gallån
Grundlatorp-Edstorp
Stärnö
Stensnäs-Elleholm
Pukaviksbukten

Hällaryds skärgård
Eriksberg-Tjärö-Järnaviks
skärgårdsområde
Ire
Hjärtsjömåla
Ällsjön
Metesjön

I kustlandskapet rör det sig främst om områden särskilt
känsliga för utsläpp eller olika former av vattenföretag
som till exempel muddring, utfyllnader och fiskodlingar.
I inlandet omfattar skyddet främst skogs- och vattenområden där floran och faunan är särskilt känslig för exploatering, försurning, avverkning eller igenväxning. Flera av
de utpekade områdena överlappas av riksintressen för
naturvård och/eller Natura 2000 varför behovet av utpekandet kan ifrågasättas.

Naturminnen i Karlshamns kommun.

Ekologiskt känsliga områden i Karlshamns kommun.
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Biotopskyddsområde,
MB 7 kap 11 §

Brukningsvärd jordbruksmark, MB 3 kap 4 §

1991 infördes bestämmelser om biotopskydd i naturvårdslagen. Numera ingår de i miljöbalken. Bestämmelserna gäller små mark- eller vattenområden som
utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter, eller är
särskilt skyddsvärda av andra skäl. Inom ett biotopskyddsområde får inga verksamheter eller åtgärder bedrivas
som kan skada naturmiljön.

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.

Ett generellt biotopskydd gäller, inom jordbruksmark, för
källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar), odlingsrösen, småvatten och våtmarker (högst 1 hektar) samt
stenmurar. I övrigt finns skydd för alléer (minst 5 träd),
pilevallar och åkerholmar (högst 0,5 hektar).

I Karlshamns kommun finns cirka 11 800 ha jordbruksmark. Denna berörs till viss del av föreslagna utbyggnadsområden. Detta beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från biotopskydd i de biotoper som omfattas av
det generella skyddet.
I Karlshamns kommun finns ett 20-tal biotopskyddsområden utpekade, totalt omfattande cirka 57 ha. Biotopskydden i kommunen berör främst äldre naturskogsartade skogar och ras- eller bergsbranter.

Jordbruksmark i Karlshamns kommun.

Inte alla de utpekade markområdena är brukningsvärd
jordbruksmark enligt miljöbalken. 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).
Biotopskyddsområden i Karlshamns kommun.
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Nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik
och fysiska miljö idag, har en avgörande betydelse, en
nyckelroll, för den hotade och sällsynta delen av skogens
fauna och flora. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.
Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk innebörd och
det saknas därför lagligt skydd. Däremot råder det generell samrådsplikt med Skogsstyrelsen för åtgärder som
påverkar området enligt miljöbalken 12 kap. 6 §. Staten
kan genom Skogsstyrelsen inrätta ett så kallat biotopskydd som fungerar ungefär som ett litet naturreservat.
(Se biotopskyddsområde föregående sida). I Karlshamns
kommun finns (2014) cirka 225 nyckelbiotoper.

Naturvärdesobjekt i Karlshamns kommun.

Bevarandeplan för
odlingslandskapet
Under slutet av 1980-talet genomförde länsstyrelsen en
omfattande ängs- och hagmarksinventering i länet.

Nyckelbiotoper i Karlshamns kommun.

Naturvärdesobjekt
Ett naturvärdesobjekt avser ett skogsområde med
påtagliga naturvärden, utan att objektet når upp till
kvaliteten nyckelbiotop. Ofta kan de beskrivas som
”framtida nyckelbiotoper” eller biotoper som befinner
sig i ett vänteläge för att inom ett antal år utvecklas till
nyckelbiotoper. I Karlshamns kommun har Skogsstyrelsen
registrerat ett 70-tal naturvärdesobjekt. Övervägande del
av utpekade naturvärdesobjekt består av ädellövskogar
men även barr-, löv- och alsumpskogar, branter, bokskogar och bäckmiljöer finns representerade.

Skyddsvärda odlingsmiljöer i Karlshamns kommun.
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Som en naturlig fortsättning på inventeringen gjordes
1995 en bevarandeplan för odlingslandskapet i Blekinge,
i vilken mer än 200 odlingsmiljöer, det vill säga hela gårdar, byar eller större trakter, beskrevs och bedömdes från
natur- och kulturmiljösynpunkt.
I Karlshamns kommun har ett 30-tal skyddsvärda
odlingsmiljöer pekats ut. Det rör sig främst om välbevarade gårds- och bymiljöer med tillhörande hagmarker,
enbuskrika gräshedar och torrängar med mera. I kustbandet har bland annat Tärnö fiskeläge, Tjärö, Eriksberg
och Östra Bokö-Ideholmen pekats ut som värdefulla
odlingsmiljöer.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas
mellan skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och markägare.
Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa
områden med höga naturvärden. Naturvårdsavtal är ett
viktigt komplement till naturreservat och biotopskydd
och kan ses som en del av det långsiktiga skogsskyddet.
Avtalen är normalt 50-åriga och används i regel på andra
typer av områden än vad som kan komma ifråga för
biotopskydd.

Sjöar och vattendrag
värdefulla för naturvården
Utpekade sjöar och vattendrag uppfyller något eller flera
av de traditionella naturvärdeskriterierna naturlighet,
representativitet, raritet, mångformighet eller artrikedom.
De utpekade områdena ingår i länsstyrelsens basinventering, som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket i samband
med arbetet med Natura 2000-områden. Några av nedanstående sjöar och vattendrag saknar särskilt lagskydd:
Rudegyl, Öjasjön, Svinarydssjön, Mieån (Janneberg till åmynningen) samt Bäck vid Jordgöl. Övriga har skydd i form
av Natura 2000, Ramsar, Riksintresse eller Naturreservat.

I Karlshamns kommun har följande sjöar och
vattendrag pekats ut som värdefulla för naturvården:
Rudegyl
Öjasjön, Ringamåla
Stora Kroksjön - Lilla Kroksjön - Bredagyl
Svinarydssjön
Mieån (Janneberg -mynning)
Bäck vid Jordgöl
Mieån (Länsgräns - Jeppshoka)
Mörrumsån
Östra Olundsån

I Karlshamns kommun finns ett 20-tal naturvårdsavtal. I
kommunen har avtal tecknats för områden med ädellövskog, naturskogsartad barrskog, naturskogsartad
lövskog, kantzon med mera.
TINGSRYDS
KOMMUN

N

Ringamåla

OLOFSTRÖMS
KOMMUN

Halahult

RONNEBY
KOMMUN
Svängsta

Torarp

Asarum

Åryd

Hällaryd

Mörrum

Björkenäs

KARLSHAMN

SÖLVESBORGS
KOMMUN
ÖSTERSJÖN

0

Områden med naturvårdsavtal i Karlshamns kommun.
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Värdefulla sjöar och vattendrag i Karlshamns kommun.

5ÿÿkm

Fornminnen, KML 2 kap
Alla fornlämningar – såväl kända som okända – är skyddade genom kulturmiljölagen (KML). Fasta fornlämningar
är lämningar efter människors verksamhet under forna
tider, tillkomna genom äldre tiders bruk och som är
varaktigt övergivna. Dessa lämningar till exempel runstenar, gravar, fornborgar med mera, är skyddade enligt
kulturmiljölagen. De återfinns både i stads-, skogs- och
åkermiljöer. Till fasta fornlämningar räknas också skeppsvrak, liksom naturbildningar till vilka åldriga sägner och
bruk är knutna. Riksantikvarieämbetet har ett digitalt
fornlämnings-register, FMIS.

Kyrkliga kulturminnen,
KML 4 kap
Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser som tillkommit före år 1940 är skyddade enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen 4 kap.
Även vissa yngre, särskilt utvalda kyrkor och begravningsplatser, kan vara skyddade. En konsthistorisk beskrivning
av kyrkobyggnaderna och deras inventarier, deras kulturhistoriska värde, ålder osv. finns i skriftserien Sveriges
kyrkor utgiven av Vitterhetsakademin och distribuerad
genom Riksantikvarieämbetet. De två band som berör
Karlshamns kommun är ”Sveriges kyrkor, Blekinge, band II,

I Karlshamns kommun finns cirka 560 fornlämningar
registrerade, varav hälften består av stensättningar och
rösen. I övrigt är det främst vägmärken, gränsmärken,
gravar, gravfält, stenristningar, boplatser, fångsplatser
och försvarsanläggningar med mera som registrerats.

Bräkne och Listers häraden” och ”Sveriges kyrkor, Blekinge,
Band IV H.2, Karlshamns kyrkor”.

Byggnadsminnen,
KML 3 kap
Byggnadsminnen är byggnader, parker eller andra anläggningar som är synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde. Beslut om att en byggnad ska förklaras
för byggnadsminne fattas av länsstyrelsen. Då det gäller
statligt ägda hus fattas beslut om byggnadsminnesförklaring av regeringen. Ett byggnadsminne får särskilda
skyddsföreskrifter som bestämmer vilka åtgärder som
kräver länsstyrelsens tillstånd. Detta kan gälla både
exteriören och interiören beroende på hur skyddsföreskrifterna är utformade. Även omgivande tomt ingår som
regel i skyddet.

Följande byggnadsminnen finns utpekade i Karlshamns kommun:

Fasta fornlämningar i Karlshamns kommun.

Asschierska huset
Gamla vattenverksanläggningen i Froarp
Gathuset Skänninge
Skottsbergska gården
Televerkshuset
Tennishallen
Wahlströmska gården, Drottninggatan 14
Vattenreservoaren på Pengaberget
Villa Albertsberg
Väggaskolan ”Gamla och nya skolan”
Ystad 10
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Svängsta

I Karlshamns kommun finns 36 objekt och områden utpekade enligt byggnadsstadgans 38 §:

Torarp

Asarum

Hällaryd

Mörrum

KARLSHAMN

Byggnadsminnen i Karlshamns kommun.
ÖSTERSJÖN

Byggnadsstadgan,
§ 38-områden
Byggnadsstadgans 38 § behandlar kulturhistoriskt värdefulla
objekt och miljöer i kommunen. Byggnadsstadgan upphävdes i och med införandet av plan- och bygglagen 1987.
Byggnadsstadgans 38 § hade följande lydelse:
”En byggnad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas vare sig
genom arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i
grannskapet. Om fasta fornlämningar finns särskilda bestämmelser.”
38 § var en reglering av den visuella miljön, en estetisk
reglering. Men urvalet av objekt, som presenteras nedan,
baseras inte enbart på estetiska grunder. Vår upplevelse av
en miljö som trivsam och värdefull hänger ofta samman
med att den har en speciell visuell karaktär. Också andra
värden, exempelvis en väl fungerande miljö ur funktionella
och sociala aspekter, bidrar till känslan av trivsel.
38 § innebär helt enkelt ett påpekande om att särskild hänsyn bör tas för att bibehålla existerande värden i miljön. 38 §
innebär inte att all utveckling hejdas - tvärtom är en fortsatt
utveckling med nya tidsinslag en självklarhet men omdaningen och anpassningen bör ägnas en extra omtanke.
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Askaremåla Bymiljö
Djurtorp Äldre by i jordbruksbygd
Ebbarp By på gränsen mellan skogs- och jordbruksbygd
Froarp Äldre bybildning med två stora gårdar
Granefors Levande industrimiljö från olika tidsepoker
Gustavstorp Stationssamhälle med centralortskaraktär
Hovmansbygd Järnvägs- och industriort
Högaböke Stora, traditionella gårdsformer, 1800-tal
Kopprarp Gammal by med 1800-tals bebyggelse
Letesmåla Skogsbygdsby
Olsagården By med bebyggelse från 1800-talet slut
Påkamåla Tät och ålderdomlig liten by
Slänsmåla By med traditionella byggnads- och gårdsformer med brukningsmark mellan gårdarna
Strömma Textilindustri. Fabrikskomplex, tjänstemannavillor och arbetarlängor. Sammanhållen miljö
Åkeholm Industriort med anor i 1700-talet
Åryd Sekelskiftesbebyggelse av villatyp
Öjamåla Typisk skogsbygdsbosättning med sammansatt
näringsfång Sågverksamhet
Mörrum Flerfamiljshus från slutet av 1950-talet
Mörrum Bebyggelsen vid ån och österut längs Karlshamnsvägen visar på utvecklingen i samband med
järnvägsanslutningen under 1880-talet
Svängsta Stationssamhälle från 1874
Svängsta, Marieberg Industrimiljö med brukskaraktär
Hällaryds skärgård Bebyggelse från 1800-talets slut

I Karlshamns centralort pekas följande objekt och
områden ut:
Gustavsborg Byggnad i nyklassicistisk putsarkitektur
Kv Päronet 11 sk smalhus från 1940-talets mitt
Pengabergslyckan Stadsplan från 1942 för friliggande
enfamiljshus
Pengaberget Utpräglat egnahemsområde från cirka
1920
Kv Karlsborg Tre bostadshus uppförda 1920
Kv Syrenen Karlshamns enda samlade villamiljö från
1930-talet
Gullbergslyckan Karlshamns tidigaste uppförda flerbostadsområde, 1950-talets början
Väggaskolan Skolbyggnad ritad av Asplund, 1917
Vägga Rekreationsmiljö invigd 1898
Karlshamns stadskärna Rutnätsstaden med bebyggelse
i huvudsak från 1700-talets slut
Draget 1880-tals bebyggelse
Karlshamn, nya staden Präglas av intrycket av egen
stadsdel. En- och tvåfamiljshus
Karlshamn, oljefabriken Industriverksamhet sedan
1880-talets slut
Högadal Traditionell byggnadskultur, 1800-talets slut

Objekt och områden i Karlshamns kommun utpekade enligt
byggnadsstadgans 38 §.

Landskapsbildsskydd,
NVL 19 §
För några områden inom kommunen finns förordnande
om landskapsskydd enligt naturvårdslagen (NVL 19 §).
Naturskyddsbestämmelserna i naturvårdslagen återfinns
numera i miljöbalken och dessa områden bör behandlas
som kulturreservat enligt miljöbalken (MB) 7 kap 9 §
eftersom förordnandet i de flesta fall motiveras av det
kulturpräglade landskapet med mera. Avsikten är dels att
värna om den vackra landskapsbilden, dels att främja det
rörliga friluftslivets intressen.

Områden med landskapsbildsskydd i Karlshamns kommun.

Ansvarsart
Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att bevara
några av våra mest sällsynta och hotade arter i kommunen. Karlshamns ansvarsart är uttern. Uttern är ett
däggdjur som lever sitt liv nära sjöar, åar och vid havet.
Till största delen livnär den sig på fisk, kräftor och groddjur. Det finns utter i Mörrumsån och Mieån.
Under 1900-talet minskade utterstammen drastiskt eftersom många av dess livsmiljöer förstörts eller förändrats
genom bland annat utdikning, regleringar och utbyggnad
av vattendrag. Även miljögifter, jakt och försurning har
bidragit till minskningen. Utterbeståndet har dock sakta
börjat återhämta sig.

I Karlshamns kommun har områden i den östra
och västra skärgården getts landskapsbildsskydd:
•
•
•
•

Tärnö by och skärgården norr därom
Bjärnö-Stolpön-Ö Horsö
Söder om Stensnäs gård
Delområde vid Elleholm
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Regionala frågor
Befolkning
Blekinge är det mest tättbefolkade länet utanför storstadsområdena med sina 51 invånare/km². Landarealen
är 2 941 km² och här finns fem kommuner – Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Avstånden från söder till norr är cirka 4 mil och från öst till väst
cirka 11 mil.
År 2014 var befolkningen i Blekinge 152 757 personer.
Befolkningen i länet har minskat med cirka 1,8 procent
sedan 1980 medan riket som helhet har ökat med 8,7
procent. De underliggande orsakerna till att Blekinge har
haft en negativ befolkningsutveckling de senaste 25 åren
är ett stort födelseunderskott samt den kraftiga utflyttningen av unga människor.
Blekinge har ett flyttningsunderskott. Detta underskott
har dock minskats sedan 1980. År 1980 var det 375 fler
personer som flyttade ut jämfört med de som flyttade
till Blekinge. Underskottet var 266 män och 109 kvinnor.
År 2005 var underskottet 167 personer, 31 män och 136
kvinnor.
Det har även skett en förändring under åren vad gäller
andelen in- och utflyttade i åldern 20 – 29 år. I början
på 1980-talet var denna andel cirka 30 procent av alla
in- och utflyttade. Andelen har ökat och ligger nu över 40
procent, något högre för kvinnor.

Flyttningsbenägenheten för att få sysselsättning är nu
lägre än för 30 år sedan. De sociala faktorerna väger
tyngre och gör att man stannar.
Andelen äldre ökar i Blekinge jämfört med riket. Det beror
på ett negativt födelsenetto och en stor utflyttning av
ungdomar. De stora pensionsavgångarna ökar försörjningsbördan och leder till att allt färre tvingas försörja allt fler.
Antalet födslar och antalet inflyttare förväntas inte öka i den
utsträckning som krävs för att motverka detta förlopp.
De demografiska förändringarna i länet uppvisar liknande
tendenser som hos många andra län runt om i Sverige,
det vill säga en allt större andel äldre. Detta kommer
att få stor betydelse för produktion, arbetskraftförsörjning och offentlig ekonomi framöver, vilket blir extra
påtagligt i ett regionalt perspektiv. Försörjningsbördan
kommer att uppvisa en stadig försämring under många
år framöver. Ökningen av försörjningsbördan kommer att
ske snabbare i Blekinge än för riksgenomsnittet under de
närmaste åren.
Konsekvenserna av den här utvecklingen blir framför
allt kännbara för de kommunala ekonomierna. Det blir
allt svårare att fullt ut finansiera de växande behoven
inom skola, vård och omsorg via oförändrat skatteuttag.
Utöver de rent finansiella problemen kan förändringarna i
åldersstrukturen även medföra en arbetskraftsbrist inom
flera yrkesgrupper.

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån hos befolkningen i Blekinge är av tradition lägre än i riket. Framförallt är det den lägre andelen personer med en längre eftergymnasial utbildning
som skiljer Blekinge från riksgenomsnittet. Ett tydligt
trendbrott har dock skett under senare år och nu ökar
utbildningsnivån snabbt i Blekinge. Det beror främst
på etableringen av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i
slutet av 1980-talet. Tillkomsten av högskolan har varit
viktig för näringslivets utveckling i Blekinge och har gjort
Blekinge känd som IT-region.
Blekinge är en del av den expansiva Östersjöregionen. I det
sammanhanget har Blekinge en nyckelposition. Länderna i
denna region har en samlad befolkning på drygt 100 miljoner. I och med EU:s utvidgning skapar detta nya marknader.
Detta tillsammans med närheten till Öresundsregionen gör
att länet ligger bra till geografiskt såväl som utvecklingsmässigt.
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Personer i åldersgruppen 25-35 år uppvisar idag en
markant ökad utbildningsnivå jämfört med äldre åldersgrupper i länet. Vid den senaste mätningen (läsåret
2003/2004) var Blekinge på andra plats i riket (med 51
procent)

efter Uppsala län vad gällde andelen av 25-åringar som
hade påbörjat studier på högskolenivå. Andelen kvinnor i
Blekinge som påbörjade högskolestudier var cirka 55 procent och andelen män cirka 47 procent. Denna utveckling
förväntas fortsätta och medför att länets utbildningsnivå
närmar sig riksgenomsnittet. I riket som helhet hade
47 procent av 25-åringarna påbörjat en högskoleutbildning. Det handlar emellertid inte bara om att Blekinges
ungdomar ska utbilda sig – för att sedan flytta någon
annanstans. Regionen måste dra nytta av den tillförda
kompetensen och erbjuda fler jobb där det krävs högskoleutbildning. I Blekinges närområde har Kronobergs län
tappat en stor del av de personer som har en längre eftergymnasial utbildning. Kalmar och Blekinge län har lyckats
bättre med att behålla de högskoleutbildade och istället
tappat flest personer med kortare utbildningar.

Andelen förvärvsarbetare i Karlshamns kommun var 76
procent 2014.

En viktig anledning till att Blekinge har en högre andel
som har gymnasial utbildning är näringslivsstrukturen.
Blekinge har fortfarande en stor andel sysselsatta inom
industrin där kravet på eftergymnasial utbildning tidigare
varit lågt. Detta håller dock på att förändras. Sysselsättningen inom industrin förändras från att vara arbetsintensiv till att vara mer kunskapsintensiv. För att tillgodose
företagens behov av utbildad personal kommer det
således att krävas kompetensutveckling.

Mellankommunala frågor

Näringsliv i förändring
Blekinge har varit och är fortfarande en industriregion
även om andelen sysselsatta inom industrin har minskat.
Industrin spelar fortfarande en viktig roll för näringslivet
i länet. Andelen inom hälso- och sjukvård har minskat
men det förklaras delvis av att en del av verksamheten i
kommunerna har klassificerats annorlunda. Detta gäller
barn och omsorg som från och med 2002 finns under
branschen utbildning.
Företagstjänster har ökat men det beror till en del på
bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen hyr ut
tjänster till företag inom alla näringsgrenar. Detta innebär
till exempel att företag inom industrin kan hyra personal
från bemanningsföretag. Dessa personer registreras då
under företagstjänster även om man arbetar inom industrin. Detta gäller samtliga näringsgrenar där bemanningsföretagen är en del av arbetskraften.
Könsfördelningen mellan olika näringslivsgrenar i Blekinge
län är traditionell. Av männen var det år 2012 cirka 28 procent som arbetade inom industrin medan nästan 32 procent
av kvinnorna arbetade inom hälso- och sjukvård. Under de
senaste åren har det inte kunnat märkas några förändringar i
könsuppdelningen när det gäller sysselsättningen.

Under första halvåret 2014 startade 3,8 nya företag per
1 000 invånare i kommunen, en minskning jämfört med
de fyra tidigare åren (2013: 4,0, 2012: 4,8, 2011: 5,2 och
2010: 4,1). Medeltalet i riket är 4,9 nya företag per 1 000
invånare det första halvåret 2014.
Inpendling till Karlshamn från andra kommuner i länet
var 2012 1 967 personer och från andra län 853 personer.
Utpendlingen från Karlshamn till övriga kommuner i länet
var 2012 2 742 personer och från andra län 1 344 personer. Nettopendlingen var således negativ 2012 med totalt
1 266 personer.

Regional utvecklingsstrategi för
Blekinge
”Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 2014-2020” är en
utvecklingsstrategi utarbetad av Region Blekinge och
fastställd 2013. Den fungerar som en länk mellan kommunal, regional och EU-nivå och beskriver vilka regionens
utmaningar är och hur vi ska möta dem. En förutsättning
för utveckling i regionen är god livskvalitet och ett rikt
arbetsliv som gör att människor kan och vill etablera i
Blekinge. Strategin fokuserar därför på fyra insatsområden: ”Bilden av Blekinge”, ”Livskvalitet”, ”Arbetsliv” och
”Tillgänglighet”. Med utgångspunkt i grundläggande perspektiv som hållbarhet, jämställdhet, mångfald, internationalisering och samverkan, pekar insatsområdena mot
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
För att öka Blekinges attraktionskraft och den digitala
tillgängligheten i regionen och som en del av Blekingestrategin har en handlingsplan ”Blekinges regionala digitala
agenda” (ReDa) tagits fram. I planen finns sju utpekade
strategiskt viktiga områden; skola (Karlshamns kommun områdesansvarig), e-hälsa, e-förvaltning, kultur,
infrastruktur, intelligenta transportsystem och digitalt
innanförskap (ge alla kunskap och möjlighet att utnyttja
digitala tjänster).

Kommun-högskola-näringsliv
För att utveckla högskolans attraktionskraft är det viktigt att kontakt mellan kommun och studenter är tät och
välorganiserad. Det är också viktigt hur kåren uppfattar
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kommunens attityd till och kunskap om studenter samt
att kommunen skaffar sig kunskap om studenternas
åsikter och behov, till exempel genom undersökningar
och öppna möten.
En annan viktig faktor är information till studenter. En
kommun måste vara bra på att berätta om sin service
för blivande och nuvarande studenter på kommunens
hemsida, i utskick till nyinflyttade och i andra former.
Kommunens ekonomiska stöd till kårernas verksamhet är
också viktigt i sammanhanget.
Samverkan mellan Blekinge tekniska högskola (BTH)
och näringslivet är väl utvecklat. Samarbetet innefattar
ett flertal företag och organisationer i regionen, liksom
samtliga sektioner och enheter inom högskolan. Den
offentliga sektorns medverkan i utvecklingsarbetet är
också central i sammanhanget.
Samverkan kan innebära att studenter genomför examensarbeten eller projektarbeten hos företag i regionen. Andra möjligheter består exempelvis i gemensam
projektmedverkan, produkt- och tjänsteutveckling inom
något av EU:s program för forskning och utveckling,
uppdragsutbildning, gästföreläsningar med mera. Flera
av samverkansfunktionerna finns samlade inom enheten
för externa relationer.

Miljösamverkan
Östersjön är en stor resurs ur miljö- och rekreationssynpunkt samt för turist- och fiskenäringen. Den ansträngda
miljösituationen i Östersjön med övergödning, oljeutsläpp, för hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter beror
till stor del på aktiviteter som människor bär ett kollektivt
ansvar för och som också går att påverka med gemensamma krafter.
Ett samarbetsorgan är Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund, med uppgift att klargöra kustlänens tillstånd genom ett stort analysmaterial som bland annat omfattar
vattenkemi, biologi, miljögifter och sediment. Samarbetet ska leda till gemensamma analyser. Resultatet kan sedan ligga till grund för planerings- och utvecklingsarbete i
de respektive länen. Åtgärdsprogram ska kunna tas fram i
samverkan för att minska miljöpåverkan i Östersjön.
Även i inlandet finns ett behov av samverkan när det
gäller miljöfrågor, till exempel när det gäller vattenförvaltning av sjöar och vattendrag.
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Länsstyrelsen i Blekinge har på uppdrag av regeringen
utarbetat en regional Klimat- och energistrategi i bred
samverkan med andra samhällsaktörer. Strategin utgår
från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år
2050. I rapporten presenteras målbilder för Blekinge år
2020 för strategins fyra fokusområden; Minskad Energianvändning, Förnybar Energi, Transporter och Engagera
Flera.

Havsplanering
Sverige har fått ett nytt system för statlig fysisk planering
av havet. Bestämmelser om planeringen togs in i svensk
lagstiftning i september 2014. Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelser, myndigheter,
kommuner med flera berörda intressenter och aktörer
förberett införandet av lagstiftningen.
Sverige kommer att få tre havsplaner: för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Planerna kommer att tas fram
av havs- och vattenmyndigheten tillsammans med länsstyrelserna i samråd med kustkommunerna.
Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling och för att nå våra nationella miljökvalitetsmål. De behövs också för att EU:s mål
om god miljöstatus i haven ska uppfyllas. Planeringen
innebär att människors nyttjande av havet nu och i framtiden vägs mot att bevara havsmiljön. Utgångspunkten
är att se till att ekosystemen fungerar och att tillämpa
försiktighetsprincipen.

Regional infrastruktur
E22
En utbyggnad av Europaväg 22 (E 22) till fyrfältsväg genom Blekinge är angeläget. Hastighetsbegränsningar på
50 km/h finns på flera ställen längs E22:an. Ur blekingeregionens synvinkel är två vägprojekt högprioriterade
längs E 22: Björkeryd-Nättraby och Lösen-Jämjö.

Riksväg 29
Riksväg 29 är en viktig förbindelselänk norrut som förbinder Karlshamn med Tingsryd och en stor del av det småländska inlandet. Sommaren 2004 invigdes en ny sträcka
genom Blekinge som både förkortade och förbättrade
vägen. Riksväg 29 länkar sedan vidare till Riksväg 27 som

går mellan Tingsryd och Växjö och vidare mot Jönköping
och Europaväg 4.
Ett kvarstående problem att lösa är de bristfälliga kollektivtrafikförbindelserna mellan orterna Karlshamn–Tingsryd–Växjö. Dagliga direktförbindelser finns i begränsad
omfattning mellan Karlshamn och Tingsryd, men saknas
helt mellan Karlshamn och Växjö.

Sjöfart och hamnverksamhet
Gods- och persontransporter till sjöss sker via Blekinges
färjeförbindelser till Polen, Lettland och Litauen. I det
sammanhanget är en satsning på anslutande infrastruktur viktig.
Blekinge har fått en alltmer betydelsefull roll i södra
Östersjön. Flera transnationella samarbetsprojekt har
genomförts de senaste åren.
För närvarande pågår EU-projektet Motorway of the Sea.
Avsikten med projektet är att medverka till att koncentrera godsflöden till transportkorridorer, minska trängseln på vägarna genom att flytta gods till sjötransport
och järnväg, samt att förbättra sammanhållningen inom
EU. Det första Motorway of The Sea-projektet i Europa
som kom igång var ett samprojekt mellan hamnarna i
Karlshamn och Klaipeda samt rederiet DFDS och inleddes i början på 2010. Motorway of the Sea-konceptet
beslutades 1994 och är högt prioriterat inom EU och en
del i den Östersjöstrategi som antogs under det svenska
ordförandeskapet 2009.

Järnvägar – Sydostlänken och
Blekinge Kustbana

Vandrings- och cykelleder
Omkring fem mil av den drygt 22 mil långa Blekingeleden
går genom Karlshamns kommun. I väster ansluter leden
till Skåneleden. Laxaleden följer Mörrumsåns dalgång
genom vacker natur. Leden, som är 30 km lång, löper
mellan den gamla staden Elleholm och brukssamhället
Hovmansbygd/Ebbamåla. Längs leden finns informationstavlor som berättar om den historia som under gångna
tider format livet längs ån. För den som gillar att motionera finns även ett femtontal olika motionsspår i kommunen. Omkring hälften av dessa har elbelysning.
Flera cykelleder korsar kommunen och ger möjlighet
till naturupplevelser och motion. En av dessa är banvallen, cykelled som går längs gamla järnvägslinjen
Karlshamn–Vislanda–Bolmen. Genom kommunen löper
även Sverigeleden.

Karlshamn i regionen
Vi har i Blekinge en integrerad arbets- och bostadsmarknad. De flesta människor bosätter sig, arbetar, handlar,
roar sig eller har fritidssysselsättningar utan att någon
hänsyn tas till kommungränser. Detta kräver en regional
samverkan för att utnyttja resurser på bästa sätt.
Karlshamn är en betydelsefull transportnod. Viktiga faktorer är det strategiska läget med en av Sveriges största
hamnar, Karlshamns hamn i Stilleryd. Europaväg 22,
Riksväg 29, Blekinge kustbana samt en ny rangerbangård
i Karlshamns hamn Stilleryd. För Karlshamn är en fortsatt
utveckling och förstärkning av rollen som transportnod
viktig samtidigt som godshanteringen miljöanpassas. En
regional samverkan krävs för infrastrukturella frågor såväl
som för handelsfrågor, turism, grönstruktur, vattenfrågor
och stad-landfrågor.

Ett angeläget järnvägsprojekt är den så kallade ”Sydostlänken” som skulle medföra en avsevärt minskad miljöbelastning och ökad kapacitet för godstransporter via
hamnarna i Karlshamn och Sölvesborg samt en avlastning
av södra stambanan. Sydostlänken är en förlängning av
järnvägen Älmhult–Olofström och innebär en nybyggnad
av järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Syftet med Sydostlänken är att kunna erbjuda ett miljövänligt, säkert och konkurrenskraftigt alternativ till gods- och
personbefordran på landsvägarna. Sydostlänken förbättrar transportkapaciteten mellan industriverksamheter
längre norrut och kustlandet med dess hamnar.

Regional samverkan krävs i många frågor, bland annat
beträffande turism och vattenfrågor.
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Miljö- och
riskfaktorer
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Miljö- och riskfaktorer
Miljö- och riskfaktorers redovisning är obligatorisk i översiktsplanen. Dessa omfattar miljöproblem eller risker som
behöver beaktas i planeringen, exempelvis bullerstörda
områden eller anläggningar och verksamheter som innebär särskilda risker för omgivningen. Även förhållanden
och faktorer som kan ha betydelse för att åstadkomma
kretsloppslösningar kan redovisas. Av planförslaget ska
tydligt framgå om åtgärdsförslagen berör några miljöoch hälsorisker.

Miljö
Nedan följer en beskrivning av miljötillståndet i Karlshamns kommun med avseende på mark, luft och vatten
samt de faktorer som påverkar detta. I miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör översiktsplanen redogörs för
hur förslagen i översiktsplanen förhåller sig till de nationella miljökvalitetsmålen.

I Oljehamnen hanteras och lagras brandfarliga varor, främst petroleumprodukter.
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Miljöbalken definierar miljöfarlig verksamhet enligt
följande:
•

•

•

utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller
gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten,
användning av mark, byggnader eller anläggningar
på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som
avses i första punkten eller genom förorening av
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller,
användning av mark, byggnader eller anläggningar
på sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen
genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller ickejoniserande strålning eller liknande.

hamns kommun har länsstyrelsen inventerat och sammanställt ett material över misstänkt förorenade markområden. De områden som är mest angelägna att sanera
är områden som utgör riskklass 1-objekt. I dagsläget finns
tre områden klassade som riskklass 1 i kommunen och 36
av riskklass 2.

Mark
Förorenad mark
Hela den svenska miljöpolitiken vilar på riksdagens beslut
år 1999 och år 2005 om de 16 miljömålen där ett av
målen innebär att miljön år 2020 ska vara fri från ämnen
som kan skada hälsan och miljön. Under senare decennier
har samhällets miljöarbete gjort stora framsteg. I Sverige
är industrins utsläpp under kontroll och förorenar inte
längre närområdet i någon större utsträckning. Dagens
miljöproblem hänger mer samman med användningen
av industriprodukter än med tillverkningen av dem. Men
även om dagens industri är relativt ren, finns lokal nedsmutsning av mark och sjösediment kvar. Dessutom finns
det områden som förorenats av bensinstationer, gruvor,
kommunala deponier, av militära övningar och installationer samt en rad andra verksamheter.
I Karlshamn, som så många andra städer, finns det spår
av verksamheter bland annat i form av föroreningar och
förorenade områden. Det finns till exempel en deponi
i anslutning till tätorten och föroreningar från bland
annat industrier, impregneringsverksamhet och bensinstationer. Delar av staden består dessutom av utfylld
mark. Även de massor som använts för utfyllnad kan
vara förorenade. Föroreningarna kan utgöra problem
då människor och miljö exponeras för dem genom till
exempel schaktning, dikning och spridning med grundvatten. I kommunen utgörs de vanligaste föroreningarna
av tungmetaller och olika typer av kolväten från oljor och
drivmedel.
I Karlshamns kommun finns för närvarande (år 2013)
587 identifierade potentiellt förorenade områden och
av dessa är 74 riskklassade, enligt den sk MIFO-modellen
(Metod för Inventering av Förorenade Områden). I Karls-

Kartan redovisar misstänkt förorenade markområden i Karlshamns kommun.

Luft
Luftföroreningar utgör på olika sätt hot mot miljön, människors hälsa samt materiella och kulturella värden. De så
kallade växthusgaserna kan påverka klimatutvecklingen
globalt. Nedfall av luftföroreningar bidrar till markförsurning och näringsämnesläckage till vattendrag och hav.
Innehållet i luften kan också vara direkt toxiskt för människor och djur. Den som exponeras för höga halter av
luftföroreningar kan utsättas för ökad cancerrisk och luftvägsrelaterade sjukdomar. Föroreningarna produceras till
största delen av transporter, industrier och förbränning
för uppvärmning. Försurning av mark och vatten genom
spridning av bland annat svavel- och kväveföreningar är
en av de viktigaste miljöfrågorna för Sverige. Risken för
global uppvärmning (växthuseffekt) genom spridning av
så kallade växthusgaser såsom koldioxid, dikväveoxid,
metan, ozon och vattenånga är ett globalt problem. Detsamma gäller risken för uttunning av ozonskiktet genom
spridning av CFC-gaser, till exempel freoner.
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Lokalt i Karlshamn är svavel- och kvävenedfall med dess
följdeffekter viktigast. Därtill kommer lokala utsläppskällor som industrier och biltrafik med risk för lokala
störningar. Dessutom påverkar kommunen och påverkas
av utsläpp i andra länder eftersom föroreningarna kan
spridas lång väg. För att kontrollera hur tillståndet och
utvecklingen avseende luftföroreningar är i kommunen
utför Karlshamns kommun regelbundna mätningar av luftkvaliteten i olika miljöer och då framförallt i gatumiljö. Det
finns (2013) miljökvalitetsnormer antagna för kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, metaller (bly, arsenik, kadmium
och nickel), partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid
(CO), bensen, ozon och bensapyren i utomhusluft.
Minskade utsläpp och en generell förbättring av luftkvaliteten i Karlshamn innebär att karlshamnarnas hälsa
kan bli bättre på lång sikt. Vid långvarig exponering för
luftföroreningar kan även relativt små förbättringar av
luftkvaliteten ge betydande positiva hälsoeffekter för
en stor befolkning. Internationell forskning tillmäter
minskad dödlighet som den viktigaste av dessa hälsoeffekter. Förtida död på grund av långvarig exponering
för luftföroreningar kan till exempel bero på hjärtkärlsjukdomar och lungcancer.

Miljöeffekter och spridning
Bland luftföroreningar som orsakar rubbningar i den
ekologiska balansen i form av försurning, näringsläckage,
metallurlakning med mera. är svavel- och kväveföreningar samt metaller de viktigaste när det gäller de ekologiska effekterna. Kväveoxider, kolväten, metaller, organiska
föreningar och partiklar med mera. är särskilt viktiga när
det gäller hälsoeffekter.
Luftföroreningarna kan utlösa en komplicerad kedja av
effekter som mer eller mindre allvarligt påverkar yt- och
grundvattnet, marken, växt- och djurlivet samt människans hälsa. Det forskas mycket inom detta område
och de generella orsakssambanden börjar bli väl kända.
Samtidigt saknas i stor utsträckning praktiska modeller
för att inom ett givet område kvantifiera sambanden
mellan föroreningsutsläpp, föroreningshalter i luften och
olika effekter på människa och miljö.
Luftföroreningarnas spridningsförlopp är komplicerade
och beror på faktorer som utsläppskälla, vind, nederbörd,
terräng och kemiska omvandlingsreaktioner.
De registrerade halterna av svaveldioxid medför inga
direkta hälsorisker. Däremot bidrar de kraftigt till den
pågående försurningen med de indirekta effekter de
medför på växt- och djurliv och ytterst på människans
livsmiljö.
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I kommunen görs regelbundna mätningar av luftkvaliten,
framförallt i gatumiljön.

Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund är en sammanslutning av industrier, kommuner, myndigheter och
intresseorganisationer. Förbundet bildades 1985, som ett
av de första regionala luftvårdsförbunden i Sverige, och
har kommit att utgöra förebild för motsvarande sammanslutningar i nästan alla län i Sverige. Genom att samordna
mätprogram och analyser inom länet och med andra län
fås en bättre bild av utvecklingstendenser kring både
luftmiljö och påverkan på mark. Samarbetet ger också
ekonomiska vinster. Mätprogrammen utgör ofta en del
av de kontrollmätningar i omgivningen som tillsynsmyndigheter kan kräva av olika verksamheter.
På uppdrag av Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund har IVL Svenska Miljöinstitutet AB mätt nedfall av
luftföroreningar och markvattenkvalitet på olika platser i
länet sedan 1985. Syftet är att beskriva nedfallets storlek
och markvattnets sammansättning i skogsytorna, samt
hur förhållandena ändras med tiden. Resultaten kan jämföras med förväntad utveckling i takt med att beslutade
åtgärder genomförs. Flertalet ytor har samlokaliserats
med Skogsvårdsorganisationens observationsytor och
resultaten kan jämföras med uppgifter om skogens hälsa.
Genom samarbete med SMHI utförs yttäckande modellberäkningar av deposition sedan 2000/01.
Sedan mätningarna startade har skillnaden mellan de
olika regionerna och nedfallet av svavel minskat kraftigt,
samtidigt som nederbörden blivit mindre sur. För kväve,

som också verkar försurande, ligger dock nedfallet kvar
på en betydande nivå. Undersökningarna visar även på
försurat markvatten. Sammantaget har den omfattande
försurningen sannolikt medfört betydande förluster av
näringsämnen från skogsmarken. Skogen i Blekinge är
bland den mest produktiva i landet, och ett ökat uttag
av biomassa från skogen kan medföra fortsatta förluster
av näringsämnen från skogsekosystemen. Det är därför
angeläget att näringstillstånden i skog och vatten övervakas.

Buller
Ljudupplevelser är alltid subjektiva men det finns ändå
riktlinjer för vad som allmänt uppfattas som ett störande
ljud. Ett ljud som återkommer kort och oregelbundet
uppfattas oftast som mer störande än ett ljud som är
regelbundet och kontinuerligt. Särskilt störande uppfattas ljud som vi inte kan kontrollera och som representerar verksamheter vi ogillar. Vägtrafik, tåg och flyg är
välkända bullerkällor som stör många människor. Andra
störningskällor kan vara ljud från grannar, fläktar och
nattklubbar etcetera.
I Karlshamns kommun dominerar trafiken på väg och
järnväg som bullerkälla men även industriell verksamhet, motorsport, skjutbanor samt grus- och bergtäkter.
Riksdagen har år 1999 antagit följande riktvärden för
trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggna-

tion eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.
Nedanstående riktvärden och bullerpåverkan gäller för
vägtrafik- och järnvägstrafikbuller.
•
•
•
•

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.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikmiljön
bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Bullersituationen behöver
kartläggas för att få en helhetsbild av nuläget i förhållande till gällande miljökvalitetsnormer.

Vägtrafikbuller
Under den senaste tioårsperioden har trafikmängden
i Karlshamns tätort ökat med i genomsnitt cirka 10
procent. Stora lokala variationer finns. Till exempel är
trafikökningen på Ågatan 50 - 100 procent och på Regeringsgatan 75 - 100 procent, medan trafiken minskat med
20 - 35 procent på vissa andra innerstadsgator. Genomfartsleder som Sölvesborgsvägen, Erik Dahlbergsvägen,
Bodestorpsvägen har tämligen små relativa förändringar i
trafikmängden de senaste tio åren.

Buss- och biltrafik på Rådhusgatan.
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Det krävs avsevärda förändringar av trafikmängden för
att det ska ha någon stor inverkan på den ekvivalenta
trafikbullernivån. Med en fördubbling av trafikmängden
ökar nivån med 3 dB(A). En trafikökning med 50 procent
höjer nivån med knappt 2 dB(A), för vilket det krävs ett
vältränat öra att märka. För en hörselmässig fördubbling
av bullerstörningen krävs att fordonsflödet nära nog
tiodubblas. Man kan således antaga att det är endast vid
några få gatuavsnitt i Karlshamns tätort som förändringarna i trafikmängd under de senaste tio åren inneburit en
märkbar förändring av trafikbullret.

Se vidare i rapporten ”Trafikbullerberäkning” som utförts
av kommunen under år 2006.

I kommunen har, fram till år 2006, bullermätningar gjorts
vid genomfartslederna i Karlshamns och Asarums tätorter. När det gäller Karlshamn visar resultatet av mätningarna att det finns vägavsnitt med mer än 70 dB(A). Dessa
är Sölvesborgsvägen och dess fortsättning i Erik Dahlbergsvägen fram till Hagalundsvägen. Även Sölvesborgsvägens fortsättning i Jannebergsvägen ligger något över
70 dB(A), liksom en kort sträcka av Erik Dahlbergsvägen,
norr om anslutningen till Bodestorpsvägen. Samma sak
gäller för Ronnebyvägen, västra delen av Hinseleden och
Oljehamnsvägen norr om anslutningen med Hinseleden.

Vid om- och nybyggnad av bostäder utmed gator i innerstaden där riktvärden riskerar att överskridas, till exempel
Rådhusgatan, Ronnebygatan, Erik Dahlbergsvägen med
flera, bör sådana plan- och byggnadstekniska lösningar
väljas som tillförsäkrar de boende en låg trafikbullernivå
inomhus i förhållande till gällande riktvärden. Detta
innebär till exempel att sovrum om möjligt inte förläggs
direkt mot dessa gator, att lätta fasadkonstruktioner med
låg ljudisolering undviks.

Utmed en kort sträcka av Sölvesborgsvägen, mellan korsningen med E22 och anslutningen med Korpadalsvägen,
överskrider ljudnivån 75 dB(A) vid körbanekant.
I Asarum är det bullerproblem på Storgatan, Froarpsvägen, Mejerivägen, Rosendalsvägen och Offerkällevägen.

Svängsta

Torarp

Asarum

Hällaryd

Mörrum

Buller från järnväg
Blekinge kustbana passerar genom Karlshamns och
Mörrums tätorter och är idag trafikerad med person- och
godstrafik. Tågtrafik förorsakar buller och vibrationer,
vilket måste beaktas vid planering av bebyggelse.

Skadeförebyggande åtgärder

Vid nybyggnad av bostäder utanför tätorter ska trafikbullersituationen beaktas och om så nödvändigt åtgärder
vidtas som tillförsäkrar de boende en låg bullernivå såväl
utomhus som inomhus.
På kortare avstånd än 75 m från ovan nämnda gator/vägar finns risk för att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
överstiger 55 dB(A) i ogynnsamma lägen. Därför ska trafikbullernivån beräknas vid bostäder som planeras inom
denna riskzon, med hänsyn tagen till alla de parametrar
som påverkar bullerimmissionen, till exempel skärmning av terräng och omgivande byggnader. Möjligheten
att anlägga plank eller vall i bullerskärmande syfte ska
beaktas, liksom bostädernas planlösning och fasadisolering. Vid behandling av plan- och bygglovsärenden för
bostäder ska området innanför gränskurvan för maximalnivån 70 dB(A) ses som en riskzon för bullerstörningar.
Möjligheterna att minska störningarna genom skärmning
med plank eller vall ska beaktas, liksom effekten av god
fasadisolering.

Buller från industriverksamheter
KARLSHAMN

ÖSTERSJÖN

Vägtrafikbullerstörda områden i Karlshamn och Asarum.
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Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels
från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter
och materialhantering. Vid prövning av tillstånd till industriverksamhet beaktas även bullerfrågorna. Skyddsområden runt industriverksamheter kan säkerställa
ett betryggande avstånd mellan störningskällan och
omgivande miljöer.

Skjutbanor
Verksamheten vid skjutbanor bedrivs huvudsakligen i
föreningsform genom jaktvårdsföreningar, jaktskytteklubbar, skytteföreningar eller sportskytteklubbar. På
följande platser i kommunen finns skjutbanor som är
i bruk: Åryd, Svarte Mosse, Gungvala, Norra Hoka och
Perstorp. Föreningarna är ansvariga för den verksamhet som drivs vid banan. Skjutbanor för mer än 5 000
och högst 200 000 skott per år är anmälningspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
Anmälan behandlas av tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst. Skjutbanor för mer än 200 000 skott
per år är tillståndspliktiga och prövas av länsstyrelsen.
Frivilliga tillståndsprövningar tillämpas också för att reglera intressekonflikter med omgivningen. Länsstyrelsen
är då tillståndsmyndighet. Naturvårdsverket har centralt
ansvar för tillsynsvägledning.

till lokala förhållanden. I övrigt görs följande indelning
av djuranläggningar och skyddsavstånd som bör vara
relevanta att arbeta utifrån i den fysiska planeringen:
•

•

Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från
skjutbanor (NFS 2005:15) angett riktvärden för buller från
skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Det
bör understrykas att all tillämpning måste göras utifrån
de tillämpningsanvisningar som framgår av de allmänna
råden. Buller från skjutbanor måste beaktas vid planering
av bebyggelse.
•

Allergener - lantbruk och djurhållning
Andra luftburna hälsoproblem är allergener. Under
senare år har störningar som kan uppstå i samband med
djurhållning, främst häst, uppmärksammats när det gäller
allergier. Samtidigt har bosättning på landsbygden ökat
de senaste åren. Omgivningspåverkan från djurhållning är
mer eller mindre accepterad på landsbygden men konflikter kan uppstå vid nybyggnationer i jordbruksområden.
Rekommenderat avstånd mellan bostadsbebyggelse
och hästgårdar varierar beroende på myndighet. Enligt
Socialstyrelsen bör bostadsbebyggelse, skolor, daghem
etcetera. ligga minst 200 meter från hästgårdar. Allergiutredningen (SOU 1989:76) har hävdat att avståndet
bör vara minst 500 meter. Boverket anger inga avstånd
utan menar att en sammanvägning måste göras, dels
utifrån lagens krav på planering och bygglovsgivning och
dels de förhållanden som påverkar möjligheterna att uppnå dessa krav. Det gäller även att se till verksamhetens
art och lokala förhållanden för att kunna göra en helhetsbedömning.
Länsstyrelsen i Blekinge har år 2008 presenterat ett eget
underlag ”Djurhållning och bostäder”, vilket tillämpas
i Karlshamns kommun. I rapporten understryks vikten
av att, vid bedömningen i de enskilda fallen, ta hänsyn

Vid större anläggningar (fler än 50 djurenheter eller
cirka 250 får) bör respektavståndet från bostäder,
skolor o.d. vara minst 200 meter till stall och
gödselanläggning och minst 100 meter till område
där djuren varaktigt vistas. Intresset av stabila
förhållanden och goda utvecklingsmöjligheter för
dessa verksamheter måste tillmätas stor betydelse i
planeringen. Därför bör såväl allergirisken som risken
för andra olägenheter såsom trafikstörningar, lukt,
flugor etcetera. bevakas. Grisar, höns och minkar
luktar starkare och avståndet från stora anläggningar
bör vara minst 300 meter.
Vid medelstora anläggningar (10-50 djurenheter eller
fler än cirka 25 får, tillstånds- eller anmälningspliktig
kennel, biodling, med mera.) bör respektavståndet
från utomståendes bostäder, skolor o.d. vara 75-200
meter till stall och gödselanläggning och 50-100 meter till område där djuren varaktigt vistas. Från grisar,
höns och minkar bör avståndet ändå vara minst 300
meter. Även för denna storlek på anläggningar, som
oftast drivs i kommersiellt syfte, bör intresset av
stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för
verksamheten beaktas.
När det gäller mindre anläggningar (1-10 djur (ej
”djurenheter”) ofta med hobbykaraktär) är det länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att
bedöma lämpliga respektavstånd mellan djurhållning och bostadsbebyggelse med utgångspunkt i de
bedömningskriterier som anges ovan och platsens
lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid ett
respektavstånd på 50 meter från stall och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren
varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande
skoltomter eller bostadsfastigheter i tätorter.

Vatten
Vatten är något som berör oss alla varje dag. Vi vrider på
kranen och förser oss med dricksvatten, vatten till tvätt,
disk och personlig hygien. Lika enkelt blir vi kvitt det
nedsmutsade vattnet.
Vattenkvalitet är en av de viktigaste miljöfrågorna som
kommunen har att hantera. Det är en fråga som spänner
från ekologiska avväganden till dricksvattenförsörjning,
rekreation och vattnets betydelse för näringslivsutveckling. Konkurrensen ökar om vattnet och fler vill nyttja
vattenflödet eller släppa ut förorenat vatten. Eftersom
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vattnet är en begränsad resurs som är mycket känslig
för miljöpåverkan är detta mycket viktigt att beakta vid
all slags planering. FN:s mål är att varje individ ska ha
tillgång till 50 liter vatten per person och dag. Endast 2,5
procent av jordens vatten är sött, varav en femtedel går
att använda. I översiktsplanen diskuteras vattenfrågorna
även under ”Teknisk försörjning”.

till gemensamma analyser. Resultatet kan sedan ligga
till grund för planerings- och utvecklingsarbete i de
respektive länen. Åtgärdsprogram ska kunna tas fram i
samverkan för att minska miljöpåverkan i Östersjön. På
sikt har arbetet även varit inriktat på att åstadkomma ett
integrerat och heltäckande undersökningsprogram för
hela Hanöbuktens kustområde.

Vattendistrikt

Ytvatten och grundvatten

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. I samtliga vattendistrikt finns en Vattenmyndighet som ansvarar för
samordningen. Sjöarna och vattendragen i Karlshamns
kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. Dess
vattendelegation är en av Sveriges fem myndigheter med
uppgift att verka enligt EU:s vattendirektiv. Distriktet
omfattar en lång kuststräcka, många vattendrag och sjöar
samt viktiga grundvattenmagasin som berör 10 län, 91
kommuner och 30 större avrinningsområden.

Mörrumsån och Mieån samt övriga åar inom kommunen
är till stor del påverkade av föroreningsutsläpp och
försurning. Mörrumsåns huvudfåra i Karlshamns kommun
bedöms som måttligt näringsrik och närsalthaltnivån
bedöms som normal för vattendrag i södra Sverige.
Mieåns övre del är relativt opåverkad, medan den nedre
delen är måttligt näringsrik och påverkad av föroreningsutsläpp. Övriga vattendrag är mer eller mindre
påverkade av föroreningsutsläpp och bedöms i stort
vara av samma kvalitet som Mieåns nedre del. Genom
kalkningsinsatser är alkaliniteten och pH-nivån för vattendragen troligtvis på en för stunden godtagbar nivå.
Eftersom kalkning enbart är ett uppehållande försvar är
fortfarande försurningssituationen allvarlig. I Karlshamns
kommun bedöms grundvattenkvaliteten som god, men
inom vissa områden finns problem med uran, järn, nitrit
och mangan.

Vattendistriktet Södra Östersjön omfattar Östergötland,
en stor del av Småland, Öland, Gotland, Blekinge och en
stor del av Skåne. Alla landområden med avrinning till Östersjön från och med Bråviken till och med Öresund ingår
i distriktet. Förutom landområden, sjöar och vattendrag
omfattar distriktet även kustvattnet ut till en nautisk mil
utanför baslinjen.
De främsta utmaningarna i Södra Östersjöns vattendistrikt är det framtida skyddet för dricksvattenförsörjning
och den allt tydligare övergödningsproblematiken i våra
kustområden.

Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
I takt med förändringar av miljösituationen i Östersjön
växte det fram ett behov av samarbete mellan olika kustintressenter i Blekingeregionen. Man behövde samordna
provtagningar och utvärderingar av resultat för att få en
överblick av läget i havet. Blekingekustens vattenvårdsförbund bildades 1990. Provtagningarna startade hösten
1990 och utförs med Linnéuniversitet i Kalmar som
”huvudkonsult”.
År 1991 bildades Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. För att få en mer heltäckande bild av situationen
i Hanöbukten bildade de två vattenvårdsförbunden en
samarbetskommitté, Hanöbuktskommittén, för utbyte
av information och kunskap. För att få en bättre heltäckande bild sker även samarbete med Bornholms amt.
Syftet är att klargöra kustlänens tillstånd genom ett stort
analysmaterial som bland annat omfattar vattenkemi,
biologi, miljögifter och sediment. Samarbetet ska leda
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Sjöarna och vattendragen i Karlshamns kommun tillhör
Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kustvatten
Det finns problem med övergödning i kustzonen i form
av algblomning sommartid. Hela kustområdet i Blekinge
har en måttlig ekologisk status på grund av problem med
övergödning. Karlshamnsfjärden som är Mieåns mynningsområde är klassad som kraftigt modifierat vatten
och har en måttlig ekologisk potential. I framtiden ska

alla vattenförekomster och kustvatten ha minst god ekologisk status eller potential. Fysisk planering på land och
i skärgården påverkar kustvatten på många olika sätt via
rekreation och turism, utsläpp från till exempel dagvatten
eller lakvatten, strandskydd, hamnaktiviteter, med mera.
Avloppslösningar för kustnära bebyggelse är av särskild
vikt. Grundvattnet förorenas av infiltrationer. Att en
större andel hushåll ansluts till kommunala reningsverk är
därför gynnsamt ur miljöns synpunkt.

vattnet i hamnområdet. Då det visat sig att sedimenten
i hamnområdet innehåller en hel del miljöfarliga ämnen
bör man vid en eventuell muddring av hamnen ta detta i
beaktande, så att muddringsmassorna omhändertas på
ett lämpligt sätt. Att få en översiktlig bild av föroreningsläget för kustvattnet vore önskvärd, ett enkelt sätt är att
utnyttja fjärranalys, det vill säga framtagande av satellitbilder.

Försurning
Försurningen orsakas av utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Svavel bidrar mest till försurningen
men kväveföreningarna bidrar också vilket dessutom ger
upphov till flera andra miljöproblem. Försurningen är ett
gränsöverskridande miljöhot som drabbar våra skogar och
vattendrag, men också oss människor. Karlshamns kommun ligger inom ett område med näringsfattig, svårvittrad
berggrund (gnejs och granit) som gör marken känslig för
försurning. Mindre områden med mer basisk berggrund till
exempel diabasgångar och så kallad grönsten, medför att
det lokalt kan finnas betydligt rikare och mot försurning
mer motståndskraftiga marker. Kommunens geografiska
läge i västra delen av länet medför också att nederbörden
och därmed det sura nedfallet blir större i Karlshamn än i
Ronneby och Karlskrona kommuner.

Längs kusten finns ett antal vattenförekomster. Med undantag av Karlshamnsfjärden, se markerat område på kartan, är
klassificeringen god ekologisk status 2021. För Karlshamnsfjärden gäller god ekologisk potential 2021. För samtliga är
klassificeringen god kemisk ytvattenstatus 2015.

Tillförseln av stora mängder näringsämne kan lokalt och
inte minst i instängda vikar skapa problem med igenväxning, algblomning, syrebrist och dålig fiskrekrytering.
Alla problem som undersöktes i havs- och vattenmyndighetens utredning 2013 om Hanöbukten bidrar men
enskilda faktorer kan inte identifieras. Det kommer därför
att krävas lokala, regionala och internationella initiativ
och åtgärder från många olika aktörer för att skapa
synbara och långsiktiga förbättringar. Utöver befintliga
kända problem tillkommer okunskap om klimatförändringarnas påverkan på ekosystem och samhälle.
Någon samlad och aktuell bild av beskaffenheten på
kustvattnet inom kommunen är svårt att få med hjälp
av utförda undersökningar. Dock kan det utläsas att
kustvattnet är påverkat av mänskliga aktiviteter, speciellt

Större delen av Karlshamns kommun ligger inom område
som kan klassas som försurat. PH-värde under 6 liksom
en alkalinitet (motståndskraft mot försurning) under 0,05
mekv HC03/liter karaktäriserar de flesta sjöarna inom
kommunen. Många av sjöarna kalkas, vilket är en förutsättning för att växt- och djurlivet ska förbli någorlunda
normalt. Ytterligare utsläpp av försurande ämnen bör
inte ske. En ökad dikningsaktivitet skulle också negativt
påverka vattenkvaliteten inte enbart från försurningssynpunkt.
Till Blekinges utsatthet bidrar också att landskapet ligger
i vindriktningen för Nordeuropas stora industriutsläpp.
Dessutom finns i Karlshamn ett oljekraftverk, som endast
används som reservkraftkälla, men som medverkar till
försurningen.

Övergödning
Övergödning innebär att mer av de naturliga näringsämnena kväve och fosfor tillförs ett vattendrag än vad som
är “naturligt”, så att tillväxten av alger och andra vattenväxter gynnas. Vattnet längs kusterna och i skärgårdarna
växer helt enkelt igen.
Övergödningen är ett av de värsta miljöproblemen i
Östersjön och allvarliga effekter av övergödningen har
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konstaterats. De syrefria bottnarna breder ut sig på allt
större ytor och fisk- och växtarter dör ut eller minskar i
antal. Exempelvis minskar den viktiga blåstången i stora
områden, vilket drabbar många djurarter som lever i
blåstångbältena. Övergödningen orsakar dessutom
algblomning och försämrat siktdjup. Algblomning har visserligen förekommit länge i Östersjön, det finns rapporter
om blomningar redan på 1800-talet i litteraturen och
sedimentstudier visar att det funnits blågröna algblomningar så länge Östersjön varit ett brackvattenhav. Men
omfattningen har ökat under 1900-talets andra hälft.
Östersjön är ett innanhav som är beroende av inflöden av
friskt havsvatten från väster genom Öresund och Bälten.
Vattenomsättningen i Östersjön är mycket långsam och
kan ta flera decennier. Runt Östersjön lever nästan 85
miljoner människor vars organiska avfall förr eller senare
hamnar i havet. Likaså är många av länderna runt Östersjön stora jordbruksländer. De största övergödningskällorna är jordbruket, trafiken och avloppsutsläppen. Jordbruket svarar för nästan 50 procent av kväveläckaget till
Östersjön. (Källa. Svenska naturskyddsföreningen, 2006.)
Övergödningens effekter:
• Mängden planktonalger ökar.
• Planktonalgerna grumlar ytvattnet när de lever och
gör slut på mycket syre i djupvattnet när de dör.

Vik vid Vettekulla.
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•

•
•
•

Fintrådiga alger i kustbandet gynnas.
Blåstången – Östersjöns skog – får svårt att klara sig
i det grumliga vattnet och klarar inte att konkurrera
med näringsgynnade fintrådiga alger.
Mörtfiskar gynnas och abborrfiskar missgynnas.
Syret i bottenvattnet tar snabbare slut när mängden
döda plankton ökar och bryts ned.
Djurlivet flyr eller dör.

Åtgärder som motverkar övergödningen:
• Att gynna jordbrukssystem med regional/lokal balans mellan växtodling och djurhållning, till exempel
ekologisk produktion.
• Att inrätta skyddszoner och en bättre fördelning av
stallgödsel mellan Blekinges kommuner.
• Att vidta åtgärder för att uppnå strukturell fördelning av djurhållningen.
• Att återskapa och restaurera våtmarker och vattendrag som naturliga kvävefällor.
• Att stimulera småskalig, ekologisk teknik för omhändertagande av avloppsvatten, separationstoaletter
med mera.
• Att minskat markläckage av närsalter till havet har
högsta prioritet.

Enskilda avlopp
Enskilda avloppsanläggningar förekommer i stor omfattning både vid permanent bebyggelse och vid fritidsbebyggelse i de glesare bebyggda områdena. 2009 genomfördes en inventering av enskilda avlopp i Karlshamns
kommun. Arbetet med att följa upp undermåliga avlopp
pågår. Riktlinjer för bedömning och handläggning av enskilda avlopp finns framtagna. Kommunen har även tagit
fram planer på ett utbyggt allmänt avloppsnät. Enskilda
avlopp utan tillfredställande rening bidrar till utsläpp av
gödande ämnen såsom fosfor och kväve. När små eller
känsliga vattendrag är recipient för utsläpp av orenat,
eller inte tillräckligt renat avloppsvatten ökar risken för
övergödning.

Miljökvalitetsnormer
(MKN)
Plan- och bygglagen från 2010 bygger på ett synsätt
som förutsätter att all planering av mark och vatten sker
utifrån ett helhetsperspektiv. Sedan miljöbalken tillkom
1999 har miljöaspekter införlivats alltmer i planeringen,
inte minst genom de nationella miljökvalitetsmålen och
som en följd av olika EU-direktiv. Begreppet miljökvalitetsnormer är infört i miljöbalken och är ett styrmedel i
arbetet med att nå fram till de nationella miljökvalitetsmålen. Kapitel 5 i miljöbalken anger normernas syfte och
tillämpning. Idag finns normer angivna för utomhusluft,
omgivningsbuller, vatten samt fisk- och musselvatten.
I plan- och bygglagen görs kopplingen till miljöbalkens
femte kapitel genom att den enskilda kommunen i
planering och planläggning ska iaktta gällande miljökvalitetsnormer, och genom att detaljplaner, områdesbestämmelser och lovgivning inte får medföra att en
miljökvalitetsnorm överträds (2 kap. 10 § PBL). Hänvisningar till 5 kap. MB finns också i 3 och 5 kap. PBL som
behandlar översiktsplan respektive detaljplan. Normerna
ligger också till grund för ingripande enligt 11 kap. 10 §
PBL, varigenom kommunala beslut om detaljplaner och
områdesbestämmelser (och i vissa fall även om lov eller
förhandsbesked) kan upphävas.
Förordningen för utomhusluft anger halter av vissa
luftföroreningar som inte får överskridas efter en viss
tidpunkt. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, metaller (bly, arsenik, kadmium och nickel), partiklar (PM 10 och PM 2,5),
kolmonoxid (CO), bensen, ozon och bensapyren. Karlshamn har för avsikt att bedriva miljöövervakning genom
ett antal vattenvårds- och luftvårdsförbund. Luftmätningar i stadsmiljö utförs även av Karlshamns kommun.

Miljökvalitetsnormer
för utomhusluft
Enligt ”Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer
för utomhusluft” ska kommunen kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Karlshamns kommun har under åren 1986-1992 och 19982006 utfört luftmätningar tillsammans med IVL, Svenska
Miljöinstitutet AB, inom Urbanmätnätet. Mätningarna
är gjorda avseende kvävedioxid, svaveldioxid, sot, ozon,
VOC och PM 10. Med ledning av resultaten från dessa
mätningar och trender i övriga Sverige gör Karlshamns
kommun bedömningen att kommunen överskrider övre
utvärderingströskel endast för PM10 och därmed har
ett krav på fortsatta mätningar. Orsakerna till de höga
partikelhalterna kommer att utredas med mätutrustning
där olika mätpunkter kan kontrolleras, för att hitta källan
till de höga partikelhalterna. Därefter kan åtgärder som
till exempel trafikomläggning genomföras.

Miljökvalitetsnormer
för omgivningsbuller
Enligt naturvårdsverkets riktvärden bör inte omgivningsbuller överstiga 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid
husfasad för ny bebyggelse och 65 dB(A) för befintlig
bebyggelse. I Karlshamns innerstad överskrids 65 dB(A)
vid de mest trafikerade stråken, bland annat längs Erik
Dahlbergsvägen och Sölvesborgsvägen. Fastigheter där
trafikbullernivån är högre än 65 dBA vid husfasaden har
möjlighet att få bidrag till bullersanering.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar. Innan en miljökvalitetsnorm
fastställs måste vattnets nuvarande status undersökas,
klassificeras och påverkansbedömas. För att bedöma
vattnets status görs en bedömning av många olika
parametrar, bland annat kemiska ämnen och förekomst
av växt- och djurarter. För grundvatten bedöms utöver
kemiska ämnen även vattentillgången. I huvudsak alla
vattenförekomster ska uppnå normen god status till år
2015 och att statusen inte får försämras. Om statusen
riskerar att försämras måste åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvaliteten. Exempel på sådana åtgärder kan
vara högre reningskrav för enskilda avlopp eller hårdare
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krav på industri med miljöfarlig verksamhet. Södra Östersjöns vattendistrikt ansvarar för vattenförvaltningen i
bland annat Blekinge. I Karlshamn finns miljökvalitetsnormer, förutom för stora delar av havsområdet, även för ett
flertal sjöar och vattendrag.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten (Mörrumsån)
Vattenkvaliteten i Mörrumsån är bättre än gällande riktvärden och/eller miljökvalitetsnormer för syre, pH, suspenderad substans, BOD5, ammoniak, zink och koppar
samt mineraloljebaserade kolväten i laxfiskvatten (SFS
2001:554). Däremot överskrids riktvärdena för ammonium (0,04 mg/l) och nitrit (0,01 mg/l). Källan till de höga
ammonium- och nitrithalterna är framförallt näringsläckage från jord- och skogsbruksmark, utsläpp från enskilda
avlopp och kommunala avloppsreningsverk.

cip. Den innebär att man bör undvika långvarigt förhöjd
exponering för magnetiska fält där det är praktiskt och
ekonomiskt försvarbart.
Byggandet av den tredje generationens nät för mobila teletjänster (UMTS) påbörjades under 2001. De master som
finns i kommunen är i huvudsak så kallade 3G-master för
mobil telefoni. En viktig sändarmast för television och
radio finns i Gungvala.
Kommunen genomkorsas av flera större kraftledningar,
se karta nedan. Vid planering av nya kraftledningar utgår
Svenska Kraftnät från 0,4 µT som högsta magnetfältsnivå
vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. Detta
gäller all nyprojektering av 400 och 220 kV kraftledningar
i det svenska stamnätet och är styrande för utformningen
av kraftledningen. För att magnetfältspolicyn på ett
säkert sätt ska kunna uppfyllas ska ny bebyggelse där
människor varaktigt vistas lokaliseras minst 130 meter
från en 400 kV-ledning.

Kommunen ska verka för att minska näringsläckaget
till Mörrumsån genom anläggande av våtmarker och
skyddszoner längs med vattendraget. Man ska även verka
för att öppna kulverterade vattendrag och diken samt
återskapande av vattendragens meandrande gång för att
öka vattendragens självrenande förmåga. Miljöförbundet
Blekinge Väst inventerar kontinuerligt enskilda avlopp
och uppdaterar dessa till dagens miljökrav för att minska
belastningen på recepienter. Mörrums avloppsreningverk kommer att läggas ner och vattnet föras till Stärnö
avloppsreningsverk vilket också minskar utsläppen till ån.
Föreslagna bebyggelseområden inom Mörrumsåns avrinningsområde kommer att kopplas till kommunalt vatten
och avlopp.

Strålning
Master och kraftledningar
Elektromagnetiska fält uppkommer vid alstring, överföring och användning av elektrisk energi, till exempel kring
kraftledningar, kraftstationer och master. För närvarande
är extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält klassade
som ”möjligen cancerframkallande”. Trots många års
forskning råder stor osäkerhet om hur och i vilken grad
människans hälsa påverkas av magnetfält. Man kan från
den kunskap som finns idag inte avgöra vilka egenskaper hos de elektromagnetiska fälten som skulle kunna
medföra hälsorisker. Ett samband mellan magnetfält och
cancer kan dock inte uteslutas och flera myndigheter i
Sverige har därför enats om en så kallad försiktighetsprin-
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Kartan redovisar de större kraftledningarna i kommunen.
Det minsta tillåtna avståndet mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på ledningens spänning. Det horisontella avståndet ska vara minst 5 meter
vid en ledning för högst 55 kV. Vid ett stort avstånd mellan
kraftledningens stolpar kan vindutslag på strömförande
linor medföra att avståndet måste utökas med några
meter. Om spänningen är högre ska avståndet vara minst
5 meter plus ett spänningstillägg utanför detaljplanelagt

område och minst 10 meter inom detaljplanelagt område. Likaså här kan avståndet behöva utökas med några
meter på grund av vindutslag på strömförande linor. För
skyddsavstånd mellan kraftledningar och bostäder, eller
där människor vistas varaktigt, kräver följande exempel;
kraftledning på 400 kV gäller totalt ett cirka 100 meter
brett skyddsavstånd, det vill säga cirka 50 meter på båda
sidor mätt från centrumlinjen i befintlig kraftledningsgata.

Radon i mark och vatten

kostsam procedur. Har man kunskap om radon i ett tidigt
skede är det genom tämligen enkla åtgärder möjligt att
skydda sig genom att utföra en radonsäker grundläggning. I plan- och bygglagen anges också markradon som
en faktor att ta hänsyn till vid beslut om markanvändning. Högriskområden för radon finns bland annat i
områden väster om Bengtsboda, väster om Grimsmåla,
norr och öster om Gränumsdal samt söder och sydväst
om Persgärde. Normalriskområden för radon är övriga
områden med grusigt eller grovkornigt åsmaterial eller
svallmaterial med låg till normal radiumhalt.

Riskhänsyn
Riskhänsyn i den fysiska samhällsplaneringen innefattar
främst åtgärder i mark- och vattenanvändningen. Det är
viktigt att tidigt ta med riskhanteringsprocessen i den
fysiska planeringen och att ha en bred syn på vilka risker
som finns samt vilka verktyg som kan användas för att
minska riskerna. Ett verktyg som används i den kommunala planeringen är miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
som upprättas i vissa fall i samband med detaljplanering.
En MKB ger en samlad bedömning av hur en planerad
förändring påverkar människors hälsa, säkerhet och
miljö samt hushållningen med naturresurser. En MKB
kan innehålla en riskinventering, som bygger på samlad
kunskap om olycksrisker i kommunen, och en riskanalys,
som identifierar och bedömer riskerna vid aktuell exploatering. Riskobjekt är bland annat skredriskområden,
översvämningsområden, transportleder för farligt gods
och industrianläggningar.
Kartan redovisar riskområden för radon i kommunen.
Riksdagen har satt upp miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö. Ett av delmålen gäller radon. Där anges som mål
att radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor år
2020 är lägre än 200 Becquerel per kubikmeter luft
(Bq/m3). Vid prioritering bör särskilt prioriteras byggnader där barn och ungdomar vistas. Radon är en ädelgas
som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar (radioaktiva metallatomer). Radondöttrarna fastnar
i luftvägarna vid inandning av radonhaltig luft. Enligt
Boverkets byggregler får nybyggda hus ha en radonhalt
på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). För
befintliga hus gäller Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
1999:22 med ändring SOSFS 2004:6). Vid högre halter
kan Miljöförbundet Blekinge Väst kräva att fastighetsägaren sänker radonhalten.
Radon i inomhusmiljön kan komma från marken via otätheter, byggmaterial eller hushållsvattnet. Att radonskydda redan befintlig bebyggelse är en besvärlig och därmed

Lagen om skydd mot olyckor tillkom år 2004. Lagen
innebär bland annat att kommunens mål och planerade åtgärder till skydd mot olyckor ska preciseras i ett
handlingsprogram som ska antas varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram
”Riskanalys för det geografiska området Karlshamns
kommun” (2005, reviderad 2011). I rapporten identifieras
och inventeras riskfaktorerna. För varje risk görs också en
översiktlig analys.

Identifiering och inventering av
risker
Räddningstjänsten Västra Blekinge har 2005, reviderad 2011, på uppdrag av Karlshamns Kommun utfört
en kommunal riskanalys. Nedan följer en lista över de
identifierade olycksriskerna i Karlshamns kommun som är
geografiskt bundna och kan påverka tredje man:
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Anläggningar med farlig verksamhet

Ras- eller skredområden

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Södra Cell Mörrum
E.ON Gas Sverige AB, Oxhaga
E.ON Gasturbiner Sverige AB, vid KKAB
Karlshamn Kraft AB
Preem Petroleum AB
Karlshamns Hamn AB, Sutudden
Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggning vid Oxhaga Nabb
Aarhus Karlshamn AB (AAK)
Vägga Isrink, Karlshamn
VMAB:s biogasanläggningen

Gasoldepåer
•
•

E.ON Gas Sverige AB, Svängsta
Hjelmbergs Järn AB, Karlshamn

Bensinstationer
Karlshamns kommun har totalt 11 bensinstationer

Ammoniakanläggningar
•
•
•

Jössarinken, Mörrum
Vägga isrink, Karlshamn
Castellet Bruk AB

Upplag av explosiva ämnen
•
•

Stärnö
Stilleryd

Transporter av farligt gods
•
•

Väg
Järnväg

Badanläggningar (klor och andra kemikalier)
•
•
•
•
•

Väggabadet
Svängstabadet
Lindemohemmet
Scandic Hotel
Blekingesjukhuset, Karlshamn

Gasledningar
•
•
•

Deponigasledning utanför Mörrum, från Västblekinge Miljö till IFÖ och Persgården
Gasolledning utanför Karlshamn, från E.ON Gas Sverige AB (Oxhaga) till Aarhus Karlshamn AB
Gasolledning i Svängsta, från gasdepå till ABU och
Halda

Översvämningsområden
•
•
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Mörrumsån
Mieån

Dalgångar söder om högsta kustlinjen

Kartläggning av olycksrisker
Anläggningar med farlig verksamhet
Enligt 2 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) ska anläggningar med farlig verksamhet riskklassas
och analyseras. Räddningstjänsten Västra Blekinge har
under 2005, reviderad 2011, på uppdrag av Karlshamns
Kommun utfört en kommunal riskanalys. Syftet med
riskanalysen är bland annat att fungera som ett verktyg
vid kommunens samhällsplanering.
Länsstyrelsen i Blekinge län har fastställt att nedanstående verksamheter ska klassas som anläggningar med
farlig verksamhet, enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot
olyckor. Dessa anläggningar anses således innebära fara
för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljö.
Södra Cell Mörrum
E.ON Gas Sverige AB (Oxhaga)
Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggning vid Oxhaga
E.ON Gasturbiner Sverige AB
Karlshamn Kraft AB
Preem Petroleum AB
Karlshamns Hamn AB, Sutudden
Aarhus Karlshamn AB
Vägga isrink
Dessa anläggningar är enligt ”Lag om skydd mot olyckor”
skyldiga att analysera de risker som kan orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön. Riskanalyserna finns att
tillgå hos Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Klimatförändringar
På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge, har SGI under
2012, tillsammans med SMHI genomfört en översiktlig
klimat- och sårbarhetsanalys för Blekinge län avseende
naturolyckor. I denna utredning redovisas områden där
klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker
för naturolyckor; ras, skred, erosion och översvämning
samt vilka konsekvenser detta kan få för bebyggelse och
samhällsviktig verksamhet.
Klimatet håller på att förändras och dess effekter påverkar hela samhället. Enligt SMHI visar de beräkningar som
gjorts för klimatförändringarna att Sverige successivt
kommer att få ett allt varmare klimat. Nederbörden som
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KOMMUN

a

Torarp

KARLSHAMN

Björkenäs

SÖLVESBORGS
KOMMUN

Asarum

Åryd

Hällaryd

ÖSTERSJÖN

KARLSHAMN

ÖSTERSJÖN

Havsytehöjning; 1 (ljusblå ytor), 2 (mellanblå ytor) respektive 2,5 (mörkblå ytor) meter. Ovan den västra kommundelen och nedan
den östra (Lantmäteriets laserscanning).
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faller över Sverige förväntas öka under det närmaste
seklet med mellan 10–20 procent. Klimatberäkningarna
visar en successiv ökning av årsmedeltemperaturen med
4-5 °C mot slutet av seklet jämfört med dagens klimat.
Temperaturökningen är störst under vinterperioden men
framträder under alla årstider.
För närvarande pekar de internationella sammanställningarna på att det kan vara rimligt att anta att en övre gräns
för hur mycket havsytan kan komma att stiga är ungefär en meter under perioden 1990–2100, sett som ett
globalt medelvärde. Denna nivå ska justeras för landhöjningen och andra lokala effekter. På grund av de osäkerheter som råder bör dock denna fråga följas noggrant i
framtiden. Samtidigt är det viktigt att betona att havet
inte slutar stiga 2100.
Stigande havsmedelvattenstånd gör att risken för översvämning längs kommunens kust ökar. Störst blir påverkan
vid och omkring Karlshamns tätort där bebyggelse,
industriområden, hamnområden, brandstationen och
kraftvärmeverket på sikt riskerar att drabbas av översvämningar om inga åtgärder sätts in. Längs övriga kuststräckor
är påverkan från stigande havsvatten generellt sett min-

dre, dock kommer flera småbåthamnar, strandnära fastigheter och mindre vägar att drabbas. Stigande havsvattenstånd riskerar också att erodera kommunens sandstränder.
Klimatförändringarna leder även till ökade extremflöden i Mieån och Mörrumsån och därmed ökar risken för
översvämningar längs de båda vattendragen. Samtidigt
minskar medelvattenföringen under en stor del av året.
Intensivare korttidsregn förväntas leda till ökad risk för
urbana översvämningar, om inte åtgärder vidtas. Högre
havsvattennivåer riskerar dessutom att dämma VAutlopp så att kapaciteten i dagens avvattningssystem
minskar.
Klimatförändringarna utgör en av de stora utmaningarna
inom samhällsplaneringen. Ett stort ansvar vilar på kommunerna att ta hänsyn till ett förändrat klimat i sin samhällsplanering, såväl nu som i framtiden. Kommunerna
har ett ansvar att kontinuerligt pröva planer och bygglov
mot klimatkraven i plan- och bygglagen, PBL. Klimatanpassning är en komplex fråga där det krävs många olika
kompetenser för att kunna ta ställning till vilka insatser
och åtgärder som behöver göras.

Räddningsverket, numera MSB, har översiktligt kartlagt översvämningsrisker kring Mörrumsån i rapport nr 43, 2004-01-09 ”Översiktlig översvämningskartering längs Mörrumsån, sträckan från Hönshyltefjorden till mynningen i Östersjön”.
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För att förebygga översvämningsproblematiken har
byggnadsnämnden beslutat, 2007-12-05, för att säkerställa tillräcklig nivå mot framtida havsytehöjning, att
grundläggning ska ske på lägst +2,5 meter i kommunens
koordinatsystem för höjd (RH00). Undantag kan göras
för enklare oisolerad byggnad och för konstruktion som
genom särskild grundläggningsteknik inte riskerar att
skadas av vatten.

bli mycket strömma och därmed utgöra extra fara för
exempelvis turister som paddlar kanot i åar eller andra
vattendrag.
Den absolut vanligaste konsekvensen vid översvämning är egendomsskador i form av vattenfyllda källare.
Översvämningar kan dock ge upphov till betydligt värre
skador än så. Infrastrukturen drabbas ofta hårt vid omfattande översvämningar. Avskurna vägar och bortspolade
broar medför att kilometervis med vägar och järnvägar
måste stängas för trafik under lång tid. Det kommunala
vattenförsörjningssystemet kan drabbas genom att vattentäkten förorenas eller att själva reningsverket slås ut
på grund av olämplig placering. Viktiga anläggningar som
exempelvis telestationer kan slås ut.

Illustrationen visar lägsta grundläggningshöjd.

Ett relativt outrett problem i samband med översvämningar är omfattningen av de föroreningar som dras med
vattenmassorna och försämrar eller odugliggör vattentäkter i området.

Länsstyrelsen har under 2014 tagit fram rapporten
”Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala
handlingsplan”, med syfte att den ska utgöra del av ett
regionalt planeringsunderlag till stöd för kommunal
planeringsverksamhet.

Inventering

Översvämningsområden
Översvämning är när vatten täcker ytor utanför den
normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Även markområden där vatten från kraftiga regn blir stående räknas
som översvämning. Översvämningar beror ytterst på att
mer vatten tillförs än vad mark eller vattendrag klarar att
leda bort.

Det är framför allt två vattendrag i kommunen som utgör
en potentiell översvämningsrisk, Mörrumsån och Mieån.
SMHI har på uppdrag av MSB utfört en översiktlig översvämningskartering av Mörrumsån (2004). Detta har
resulterat i ett kartunderlag, där man kan se åns utbredning vid ett så kallat ”100-års flöde” och vid ett beräknat
maximalt flöde. Vid detaljplanering av ett område som
ligger inom översvämningszonerna krävs en mer detaljerad beräkning än de beräkningar som är gjorda i samband
med den översiktliga översvämningskarteringen.

Analys
Riskerna för översvämning är inte kartlagda för kommunen som helhet, men bedöms allmänt som relativt små.
MSB har översiktligt kartlagt översvämningsrisker kring
Mörrumsån i rapport 43, 2004. När det gäller översvämningar för övrigt är det främst bebyggelse i anslutning
till de större vattendragen och östersjökusten som löper
risk att drabbas. Förväntade klimatförändringar kommer
att ha betydelse för översvämningars omfattning och
frekvens i framtiden.

I nuläget finns det enstaka fastigheter i Karlshamns kommun som kommer att påverkas av översvämningar vid
så kallade ”100-års flöden”. Översvämningsriskerna bör
särskilt beaktas vid nyetablering kring Mörrumsån och
Mieån. Förväntade klimatförändringar i framtiden kan
dock medföra att vattenflödena blir betydligt större än
de ”100-års flöden” man idag räknar med.

Ras- och skredområden
Olycksrisk
Faran för människoliv i samband med översvämning i
Sverige är mycket små. Det är endast i extrema fall som
vid exempelvis dammbrott eller vid följdolyckor som ras
eller skred, som faran för människoliv utgör en risk.
Indirekta risker för människoliv i samband med översvämningar finns dock. Detta i form av att vattendragen kan

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer
i rörelse. Skred sker nästan uteslutande i områden där
jordarterna lera eller silt är dominerande. Dessa jordarter
i kombination med sluttningar eller slänter utgör stor
risk för skred, i synnerhet om lermarken sluttar mot ett
vattendrag.
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Ras består av block, stenar, grus- och sandpartiklar som rör
sig fritt. Ras sker vid bergväggar, grus- och sandbranter.

•

Mörrum inom en cirka 200 meter bred zon utmed
Mörrumsån och Hästarydsbäcken.

•

Hällaryd i områdena intill Modalaån (Hällarydsån)
från Trensum i söder till Elisberg i norr.

•

Längs Årydsån från de nordvästra delarna av Åryd vid
Tyskamöllan till Guövik i söder.

•

Siggarp, inom de tätbebyggda områdena längs Siggarpsåns dalgång.

Olycksrisk
Varningstecken för begynnande skred är:
•
•
•
•

Plötsliga sprickor och sättningar i marken
Brott på ledningar och kablar i marken
Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
Träd och stolpar som börjar luta

Både ras och skred kan dock inträffa utan förvarning.
Skador på både egendom och människor förekommer.
Senaste stora skredet i Sverige var det så kallade Tuveskredet 1977, utanför Göteborg, där nio personer omkom,
436 personer blev hemlösa och 65 bostäder förstördes.

TINGSRYDS
KOMMUN

N

Ringamåla

OLOFSTRÖMS
KOMMUN

Halahult

RONNEBY
KOMMUN

Inventering
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,
stödjer kommuner och länsstyrelser med översiktliga
kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden
där det finns risk för skred och ras. Syftet är att identifiera
instabila bebyggda områden. Arbetet med att ta fram de
översiktliga stabilitetskarteringarna pågår kontinuerligt.
Statens geotekniska institut, SGI, gör på regeringens
uppdrag skredriskanalyser för prioriterade vattendrag i
Sverige. Inget av de inventerade vattendragen finns dock
inom Blekinge län. Syftet med inventeringen har varit att
identifiera de mest prioriterade vattendragen vad gäller
skredrisk ur ett samhällsperspektiv. SGI äskar medel för
inventering av skredrisker i andra delar av landet under
2013-2015. Karteringen ska utgöra underlag för fysisk
planering och anpassning av befintlig bebyggd miljö till
förändrat klimat.

Analys
Karlshamn bedöms inte som någon högriskkommun när
det gäller varken ras eller skred. Skredrisker är generellt
främst knutet till ådalarna.
De områden som SGI anser bör karteras är enligt rapporten ”Förstudie för översiktlig skredriskkartering, Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner, juni 1995 följande:
•

Karlshamn utmed Mieån ner till Draget på västra
sidan av Karlshamnsfjorden och till och med Östra
kajen på östra sidan.

•

Asarum i områdena kring Mieån och Torapsbäcken.

•

Svängsta från industriområdet i norr till Gungvala i
söder.
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Skredkänsliga områden i Karlshamns kommun enligt SGI.
I rapporten Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys –
naturolyckor, Blekinge län, 2012, redovisas en länstäckande kartanalys av områden med förutsättningar
för skred och ras.

Transport av farligt gods
Farligt gods är en benämning på ämnen och produkter
som har sådana farliga egenskaper att de kan skada
människor, djur, miljö, egendom och annat gods, om
de inte hanteras rätt under transport. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som har
det övergripande ansvaret för att ge ut föreskrifter om
landtransporter av farligt gods. I kommunen finns två
utpekade primära vägar för transport av farligt gods, E22
och riksväg 29. Vägsträckor med restriktioner för farligt
gods finns också i kommunen. I Karlshamn finns en avsedd plats för tillfällig uppställning av farligt gods. Denna
ligger vid korsningen Munkahusvägen/Oljehamnsvägen.

Transport av farligt gods på järnvägssträckningen
Karlskrona-Kristianstad innebär i första hand en risk för
tätorterna Karlshamn och Mörrum.
Trafikverket ställer krav på en 30 meters bebyggelsefri
zon från väg respektive järnväg där transporter med
farligt gods sker.
Svängsta
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I kommunen finns två utpekade primära vägar för transport
av farligt gods, E22 och riksväg 29 (gröna). Vägsträckor
med restriktioner för farligt gods finns också i kommunen
(röda). I korsningen Munkahusvägen/Oljehamnsvägen finns
en avsedd plats för tillfällig uppställning av farligt gods. I
Karlshamns stadskärna är det förbud mot transporter av
farligt gods.
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Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10, 37481 Karlshamn
Tel: 046 (0)454-810 00
E-post: info@karlshamn.se
www.karlshamn.se

