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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.   
 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är 
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning 
med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.  
 
I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 
 

Planprocessen 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är inte av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Programskedet bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet.  
 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och 
medverkan. Under planarbetets gång kommer handlingarna att ställas ut för samråd och 
granskning med möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på 
Stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset och hålls även tillgängliga på Mörrums bibliotek. 
Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 
 

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 Upprätta samrådshandlingar   maj-juli 2018 
 Beslut om samråd (byggnadsnämnden, BN) september 2018 
 Samråd     oktober 2018  
 Granskning   april 2019  
 Antagande    september 2019 

 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om 
beslutet inte överklagas.  

 
Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelse i skala 1:2000, daterad 2018-09-07 
 Planbeskrivning, daterad 2018-09-07 
 Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-14 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07 
 Naturvärdesbedömning, daterad 2015-01-26 

 

Planens syfte  
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Samtidigt syftar planen till att värna natur- och kulturvärden längs Mörrumsån.  
Planarbetet har initierats av Elleholms tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet.  
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Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap. 4) 
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 

 
Se vidare bilagan Undersökning av betydande miljöpåverkan. 
 

Plandata 
Läge 
Planområdet ligger söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums bruk, se översiktskarta på 
nästa sida. I norr gränsar området till sammanhållen bebyggelse, i väster till jordbruksmark och 
Mörrumsån. I söder gränsar området till en jordbruksfastighet och i öster till två fastigheter med 
enbostadshus samt till Forsbackavägen och Elleholmsvägen, som båda är statliga vägar. 
 

Markägoförhållanden och areal 
Planområdet omfattar ca 22 hektar och utgörs av del av fastigheten Elleholm 35:1, som ägs av 
Södra Skogsägarna, och del av Elleholm 36:1, som ägs av Elleholms tomatodling AB. Dessutom 
ingår de privatägda fastigheterna Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 i planen.  
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen för Elleholm, 
verksamheter. I visionen till år 2030 kan man läsa att ”det i området har skett en omfattande 
utbyggnad av växthus. Här finns landets största odlingar under glas. Närheten till pappersbruket 
och möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har skapat förutsättningar 
för en enorm expansion. Närheten till hamnen möjliggör även produktion för export. Här finns 
möjlighet till både storskalig produktion i växthus och på friland med nya system och tekniker”.  
För att nå målen i visionen ska ”en ny detaljplan upprättas över området med huvudsyfte att 
möjliggöra etablering av livsmedels- och prydnadsväxtproducenter såväl i växthus som på 
friland. 
 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk 
och ekonomisk dimension beaktas. Därför har åtta ledord definierats som viktiga i strävan mot 
en hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, funktionsblandning, hållbara 
kommunikationer, servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande 
landsbygd. Att möjliggöra för att en befintlig verksamhet kan utvecklas innebär att befintliga 
resurser, så som angöringsvägar, ledningar mm utnyttjas på bästa sätt. En satsning på 
utvidgning av etablerad verksamhet ger också möjlighet till fler arbetstillfällen, vilket i sin tur 
kan bidra till ökat underlag för service i närområdet. Följande ledord uppfylls genom 
planarbetet: hållbara kommunikationer, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande 
landsbygd. 

Detaljplaner 
Aktuellt område är inte detaljplanelagt sedan tidigare. I öster gränsar planområdet till 
stadsplanen C 39 (från 1987) med tillhörande ändringar C 42 (från 1989) och C 50 (från 1998). 
Stadsplanen som medger industriändamål omfattar Södra Cell/Mörrums bruk. Delar av 
stadsplanen, och mark norr därom, omfattas av ett pågående detaljplanearbete som syftar till att 
möjliggöra för en utvidgning av Södra Cells verksamhet.  
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Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap. 10 §.  
Enligt översiktsplanen bör detaljplaneläggningen föregås av ett programarbete. Då berört 
område är av begränsad storlek och åtgärden stämmer väl överens med intentionerna i 
Karlshamns översiktsplan, görs bedömningen att en detaljplan för området, trots skrivningen 
ovan, inte behöver föregås av ett planprogram. Programskedet anses inte heller behövas för att 
underlätta planarbetet. 
 

Utredning avseende lokalisering av växthus 
I rapporten ”PM systemanalys Karlshamn”, daterad oktober 2013, utreds möjliga lokaliseringar 
av växthus inom ett område strax söder om Mörrum. Rapporten som beställts av SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet) är en delutredning i projektet ”MDHAP” (Marknadsdriven Detaljplanelagd 
Hortikulturell och Akvatisk Primärprodukt). Studien i Karlshamn var ett led i ambitionen att 
uppnå en kostnadseffektiv och hållbar livsmedelsproduktion regionalt och nationellt. I studien 
konstateras att de generella förutsättningarna i Karlshamnsområdet är goda, framförallt med en 
bra tillgång till industriell spillvärme i kombination med en vilja till regional utveckling. Studien 
undersöker vilka förutsättningar som finns för att utveckla en mer storskalig 
livsmedelsproduktion vid Elleholm. Utifrån förutsättningar och kravspecifikation för 
växthusodling presenteras en rad scenarios som sedan utvärderas. Den nu aktuella 
lokaliseringen bedöms som det mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas 
till befintliga växthus, befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell. 
 

Miljöbedömning 
Kommunen, i det här fallet byggnadsnämnden, ska för varje enskild detaljplan bedöma om 
planen medför någon betydande miljöpåverkan och fatta beslut i frågan om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Byggnadsnämndens gör bedömningen att ett genomförande 
av aktuell detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 
plan- och bygglagen, PBL. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen Undersökning av 
betydande miljöpåverkan. 
 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden tog beslut att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
2018-02-28. Ett planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms 
tomatodling AB. 

Detaljplaner i närområdet. 

Planområde 

Planens läge söder om Mörrum. 
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Planförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Bebyggelse 
Stora delar av planområdet är idag bebyggt med växthus där tomatodling bedrivs, se bilden till 
höger. 
 
I planområdets östra del är ett bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader beläget, se 
bilden nedan till vänster. 
 
Strax norr om planområdet ligger en 
jordbruksfastighet som är bebyggd med 
bostadshus och komplementbyggnader, se bilden 
nedan till höger. 
  

Planerad markanvändning. Planförslag plankarta. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser  

Största delen av planområdet planläggs för odling och djurhållning och får bestämmelsen L i 
plankartan. Med odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, koloni- och odlingslotter. 
Även verksamhetsanknuten försäljning samt byggnader som behövs för verksamheten medges. I 
djurhållning ingår till exempel stall, djurpensionat, hunddagis och liknande.  Det nu aktuella 
planförslaget syftar till att medge utbyggnad av befintlig verksamhet, det vill säga odling i 
växthus. I framtiden kan dock andra användningar som ryms inom bestämmelsen ”odling och 
djurhållning” bli aktuella.  
 
I planområdets östra del kompletteras användningen odling och djurhållning (L) med  kontor 
och handel (K och H).  
 
Planförslaget medger tillkommande byggnation av växthus i stor skala. Byggnader med en 
maximal nockhöjd på 7,5 meter från medelmarknivån tillåts. Mot vägen begränsas byggrätten 
med ett 12 meter brett byggnadsfritt område. Från Mörrumsåns strandkant gäller ett 100 meter 
brett strandskyddat område som inte heller bebyggas.   
 
En storskalig byggnad som ett växthus har påverkan på landskapsbild och utsikter. Nedan 
illustreras detta i fotomontage.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksintressen 
Naturvård 
Hela planområdet är, enligt miljöbalken 3 kap., av riksintresse för naturvård. Av en översiktlig 
inventering, genomförd av Miljöförbundet Blekinge Väst 2015, framgår att strandkanten invid 
Mörrumsån har höga naturvärden. Mörrumsån i sig ingår i Natura 2000-nätverket och omfattas 
av habitatdirektivet. 

Vy från Forsbackavägen i februari. Vy med illustrerat växthus. 

Vy från Forsbackavägen i augusti. Vy med illustrerat växthus. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Då marken 100 meter från strandkanten kommer att planläggas som NATUR, med bibehållet 
strandskydd, anses planförslaget inte påverka de höga naturvärden som identifierats här 
negativt. 
 
Kulturvård/fornlämningar 
Den södra delen av området, 
fastigheten Elleholm 35:1, är enligt 
miljöbalken 3 kap., av riksintresse för 
kulturvård med motiveringen; ”Viktig 
fornlämningsmiljö bestående av 
platsen för en av Blekinges 
senmedeltida städer med kulturlager 
under mark. (Fästningsmiljö, 
Kyrkomiljö, Herrgårdsmiljö). 
Strategiskt läge invid fästet Sjöborg på 
en av Mörrumsån kringfluten ö”. 
Området väster om Mörrumsån, 
liksom Mörrumsån i sig, är aktuellt 
för arkeologiska undersökningar.  
 
Södra delen av Mörrumsån med dess närområde på Elleholm 35:1 omfattas dessutom av ett 
regionalt kulturminnesvårdsprogram, där man bland annat kan läsa att ”Området innehåller 
lämningar efter medeltida stadsbebyggelse. Elleholm äger ett synnerligen högt värde för 
kulturminnesvården”. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Då området närmast kända fornlämningar kommer att planläggas som NATUR och bebyggelse 
inte medges här, anses risken för att fornlämningarna skulle påverkas negativt som liten. 
Upplevelsen av riksintresset kan dock komma att påverkas av en storskalig byggnation som ett 
växthus på andra sidan ån. Inom området där strandskydd råder kommer växtlighet att 
tillkomma vilket skulle kunna bli en barriär mellan riksintresset och den nya byggnationen. 
 
Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen och eventuella fynd i samband med 
markarbeten ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och Blekinge Museum 
kommer att vara remissinstanser under detaljplaneprocessen. 
 
 

    Elleholm vid mitten av  
    1600-talet. 

Fornlämningar. Källa: RAÄ, 
Riksantikvarieämbetet. 

Vy från platsen med fornlämningar i februari. Vy med illustrerat växthus. 
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Friluftsliv 
Hela området är, enligt miljöbalken 3 kap., av riksintresse för friluftslivet. Stora delar av området 
är, enligt miljöbalken 4 kap.,  även av riksintresse för det rörliga friluftslivet och västra sidan av 
Mörrumsån utgör ett viktigt gång- och fiskestråk.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

I och med att området närmast Mörrumsån kommer att planläggas som NATUR och 
strandskyddet bibehålls, kommer tillgängligheten till området längs ån att öka.  Idag är marken 
odlad ända ut till strandkanten. I planförslaget regleras marken till allmän plats med 
användningen NATUR 100 meter från strandlinjen. Detta ger goda förutsättningar för att 
anordna ett tillgängligt gångstråk som kan bidra till ökade fiskemöjligheter längs Mörrumsåns 
östra strand. Området nås via gångstig norrifrån. 
 
Mörrumsån 
Mörrumsån är, enligt miljöbalken 3 kap., av riksintresse för yrkesfisket. Ån är dessutom utpekad 
som särskilt värdefullt vatten avseende kulturvärden, naturvärden och fiske. På land omfattas 
berörda fastigheter också av område med kulturvärden avseende särskilt värdefulla vatten. 
Södra delen av Mörrumsån med dess närområde på Elleholm 35:1 utgör även ”värdetrakt i 
marin miljö”.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Då området närmast ån kommer att planläggas som NATUR bedöms planförslaget inte påverka 
ovanstående intressen negativt. 
 
Totalförsvaret/luftfart 
Platsen är av riksintresse för totalförsvaret. Inom området finns särskilt behov av hindersfrihet 
då planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. 
Höga objekt kan påverka flygsäkerheten och i en planprocess ska försvarsmakten vara 
remissinstans. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget medger byggnader med en nockhöjd på maximalt 7,5 meter. Delar som sticker upp 
över taket som skorstenar, master och ventilationstrummor omfattas dock inte av 
bestämmelsen om nockhöjd utan kan tillkomma, varför planen trots allt kan komma att påverka 
riksintresset för totalförsvaret. Detta särskilt med tanke på att en ny panncentral med 
tillhörande hög skorsten kan bli aktuell. För byggnadsverk högre än 20 meter ska en 
flyghinderanalys utföras. Flyghinderanalys är en lokaliseringsbedömning som beställs hos 
Luftfartsverket (LFV). Före byggstart ska också en flyghinderanmälan (Luftfartsförordningen 
SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten. 
 

Strandskydd 
Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 
kap. 13-18 §§. Syftet med strandskyddet är att bevara naturvärden 
längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Strandskyddet som råder 100 meter från Mörrumsån föreslås att till 
största delen behållas intakt (grönmarkerat område i kartan). 
Området längs ån kommer att vara tillgängligt för allmänheten via 
naturstig. För åtgärder inom strandskyddat område krävs dispens 
enligt 7 kap miljöbalken. I planområdets nordvästra del hävs 
strandskyddet för att bekräfta befintlig användning (röd markering). 
Det måste dock fortsatt råda fri passage längs åkanten.  
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Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås och ska 
ligga till grund för all planering. Målen 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, 
11) Myllrande våtmarker, 12) Levande skogar, 13) Ett rikt odlingslandskap, 14) storslagen 
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) Ett rikt växt- och djurliv.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Bedömningen är att miljömålen inte kommer att påverkas negativt. Målet Ett rikt 
odlingslandskap uppfylls genom att planen bland annat möjliggör grönsaksodling. Genom att 
bland annat planlägga området närmast åkanten som NATUR minskar risken för att 
miljökvalitetsmålen avseende Bara naturlig försurning,  Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och Ett rikt växt- och djurliv ska påverkas i 
en negativ riktning vid ett genomförande av planen. Då industrispillvärme används för 
uppvärmning, anses inte heller målen för Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft påverkas 
negativt. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de 
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer 
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Antalet trafikrörelser i området kommer att öka vid ett genomförande av planen. Ökningen 
bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas 
negativt. Inte heller vattenkvalitén i Mörrumsån bedöms påverkas negativt av föreslagen 
detaljplan.  
 

Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Trafik och buller  
Befintlig verksamhet med tomatodling genererar trafik i form av personal, besökare och 
lastbilstransporter, vilket ger upphov till olycksrisk och trafikbuller.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
I planen föreslås inga nya in- och utfarter. En utökning av verksamheten kan dock säsongsvis 
förväntas bidra till ökad trafik och de störningar detta kan medföra.  

 

Förorenad mark 
Platsen för befintlig verksamhet med växthusodling är utpekad som potentiellt förorenad 
mark. Elleholms tomatodling klassas som miljöfarlig verksamhet, den är dock varken 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Enligt länsstyrelsen har objektet 
identifierats som misstänkt förorenat med anledning av den bransch som varit och är verksam 
på platsen. Enligt den historik som finns om platsen har marken, där det idag finns ett befintligt 
växthus, tidigare använts för jordbruksändamål. Största delen av planområdet utgörs i övrigt av 
odlad åkermark.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
All odling i växthuset kommer att ske ovan mark och gödsling och bevattning görs i ett slutet 
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system utan kontakt med markytan.  När det gäller frågan om potentiellt förorenad mark är 
Miljöförbundet Blekinge Väst tillsynsmyndighet. 
 
Radon 
Platsen är inte utpekad som område med risk för förhöjda markradonhalter  i SGU:s (Statens 
Geologiska Undersökning) markradonöversikt, men förhöjd risk för markradon kan inte uteslutas. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger den som ska bygga och frågan om byggnaders utförande hanteras i 
samband med bygglovet och då i det tekniska samrådet inför startbesked.  
 
Risker på grund av förändrat klimat 
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare och generellt blötare klimat, vilket påverkar 
hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade risker för extrema 
väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare perioder och höjd havsnivå 
medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion. Vattentillgång 
och vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade nederbördsmönster och ökad spridning 
av föroreningar. Det varmare klimatet ökar också risken för mer långvariga värmeböljor, vilket 
ger upphov till större behov av svalka vilket i sin tur leder till högre förbrukning av energi.  
 
Enligt MSB:s översvämningskartering för Mörrumsån och länsstyrelsens och SMHI:s prognoser 
för stigande havsnivåer ligger stora delar av planområdet inom område där risk för 
översvämning föreligger. Mot bakgrund av SMHI:s analyser av extrema vattenstånd i Blekinge 
med hänsyn till klimatförändringar har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i låglänta 
områden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området ligger inom område som riskerar att översvämmas. Markhöjden i den södra delen av 
området ligger på ca 2 meter och enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta 
grundläggningsnivå på 2,5 m för verksamheter. Om växthuset i de lägst belägna delarna 
översvämmas skulle en negativ konsekvens framför allt vara av ekonomisk art och drabba 
verksamhetsutövaren. Bedömningen är att en översvämning av området bebyggt med växthus 
inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan. Plankartan förses med bestämmelsen; 
Byggnader ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter 
över grundkartans nollplan (RH 00) inte skadar byggnaden. Tekniska anläggningar ska skyddas 
för översvämning upp till + 2,5 meter över grundkartans nollplan. 

Översvämningskartering för Mörrumsån.  
Källa MSB. 

Prognos stigande havsnivåer år 2100.  
Källa: Länsstyrelsen. 
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Ras och skred 
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) utgörs jordarten på platsen av sand och silt. 
Mörrumsåns strandkant utgör enligt SGU aktsamhetsområde med risk för skred i finkornig 
jordart. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Marken med risk för ras och skred ligger inom område som planläggs som NATUR varför 
aktsamhetsområdet inte berörs av planerad bebyggelse. 

 

Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper 
att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en 
transport. Ingen av vägarna som gränsar till planområdet är rekommenderade för farligt gods. 
Det förekommer dock transporter av farligt gods till och från Mörrums bruk på Byggesvägen 
sydost om planområdet.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Enligt MSB:s riskanalys för Karlshamn är rekommenderat skyddsavstånd från personintensiva 
verksamheter till transportled för farligt gods 75 meter. Planområdet ligger mer än 300 meter 
från väg som trafikeras med farligt gods varför inga särskilda skyddsåtgärder krävs för den 
byggnation som medges i planförslaget. 
 

Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Berörd del av fastigheten Elleholm 36:1 är idag till största delen bebyggd med växthus. Berörd 
del av fastigheten Elleholm 35:1 som är belägen direkt söder om Elleholm 36:1 utgörs av 
brukningsvärd jordbruksmark.  
 
Längs Mörrumsåns strandkant växer buskar och träd. I planområdets östra del finns planterad 
häck och enstaka träd. I övrigt finns ingen vegetation inom planområdet då marken antingen är 
bebyggd eller består av brukad åkermark. Utanför planområdet längs Mörrumsåns västra strand 
går Laxaleden, en 30 km lång vandringsled som följer Mörrumsån. Här är vegetationen riklig och 
varierad med träd, gräs och buskar. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Genom att strandskyddet behålls intakt och området närmast strandkanten kommer att 
planläggas som NATUR, är bedömningen att befintliga naturvärden gynnas av ett genomförande 
av planen.  
 

Ekosystemtjänster  
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor.  

De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna delas , utifrån deras funktion, 

in i fyra olika grupper; stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Stödjande tjänster innefattar biodiversitet, jordbildning, växternas produktion av syre, närings- 
och vattencykler samt bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur. Genom att marken längs 
Mörrrumsån fortsatt kommer att omfattas av strandskydd och planläggas som NATUR, främjas 
en utveckling av befintliga och tillkommande stödjande ekosystemtjänster i form av växter och 
djur. 
 
De försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska tjänster, till exempel den mat vi får från växter 
och djur, färskvatten och förnybara bränslen. De utgör samhällets resursbas. Genom att 
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detaljplanen möjliggör en utökning av befintlig odling, kan den vid ett genomförande tillföra 
ytterligare försörjande ekosystemtjänster, främst i form av grönsaker. 
 
Reglerande ekosystemtjänster är mer specifika tjänster som produceras via naturens egen 
reglering av kritiska processer som till exempel rening av luft och vatten, reglering av klimat, 
förhindra översvämningar och jorderosion samt pollinering grödor och vilda växter. 
Detaljplanen medger storskaliga växthus vilket kan medföra att yta som idag kan infiltrera och 
rena regnvatten förvinner. Hanteringen av dagvatten måste därför lösas på annat sätt inom 
planområdet.  
 
Kulturella ekosystemtjänster är alla typer av immateriella funktioner som naturen 
tillhandahåller. Till exempel olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa 
och rekreation samt estetiska värden. Genom att marken närmast ån kommer att planläggas som 
NATUR och hållas tillgänglig för allmänheten kommer stråket, tillsammans med friluftsområdet 
på andra sidan ån, att stärka de kulturella ekosystemtjänster som finns på platsen. 

 

Mörrumsån 
Mörrumsån är en av världens mest välkända laxälvar och har en central roll när det gäller 
områdets identitet. Mörrumsån har unika värden för natur, kultur och fritid och utgör ett 
dragplåster i Blekinges turistnäring. På Mörrumsåns västra strand löper Laxaleden, en 30 km 
lång vandringsled, som går mellan Elleholm och Hovmansbygd. Längs leden finns 
informationstavlor som upplyser om Mörrumsåns historia.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslagets intention är att ta hänsyn till Mörrumsån och dess värden. Mörrumsåns östra sida 
tillgängliggörs genom planförslaget och kan därmed  bli en tydligare del av friluftsområdet som 
Mörrumsån med omnejd utgör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkhälsa, tillgänglighet, rekreation och naturmiljö 
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Den fysiska miljön bör utformas så att den stödjer 
hälsosamma val.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planområdet ingår i riksintresse för både friluftsliv, kultur och natur. Närheten till Mörrumsån 
och dess höga värde för fiske- och rekreation samt de kultur- och naturvärden som finns i 
området gör platsen unik. Delar av planområdet kommer att planläggas som allmän platsmark 
och vara tillgängligt för rekreation. Längs den vackra Mörrumsån finns stora möjligheter att 

Mörrumsån väster om planområdet.  Informationsskyltar om laxaleden och kulturmiljön.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lax
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anlägga ett tillgänglighetsanpassat gångstråk. Ett genomförande av detaljplanen kommer 
därmed att öka tillgängligheten till området närmast ån som idag består av odlad mark. I 
användningen NATUR ingår alla typer av friväxande natur. I ett område som planlagts som 
NATUR får även  mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för 
naturområdets användning anläggas. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, eller 
utrymmen för omhändertagande av dagvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gator, vägar och trafik 
Vägnät, angöring och parkering 
Planområdet angörs via Forsbackavägen för 
vilken Trafikverket är väghållare. In- och 
utlastning sker idag huvudsakligen via den 
nedersta infarten från Forsbackavägen, som 
har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. 
Kartor till höger visar nuvarande belastning 
avseende årsdygnstrafik (ÅDT) på 
omkringliggande vägnät. Årsdygnstrafik är 
det genomsnittliga trafikflödet per dygn 
under ett år. När det gäller befintlig 
växthusodling på platsen är verksamheten 
säsongsbetonad varför belastningen kan 
variera över året. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
In- och utfart till området kommer även i 
fortsättningen att ske via befintliga 
angöringar. Ett genomförande av 
detaljplanen kan dock komma att generera 
ökad trafik både när det gäller personbilar 
och lastbilstransporter och därmed medföra 
större belastning på omkringliggande 
vägnät. Då personalstyrkan kan komma att 
ökas väsentligt, måste ytor för parkering 
tillskapas. Detta sker inom kvartersmark 
och behovet av antalet parkeringar ska 
uppfyllas inför bygglovsgivning. Parkeringar 
finns idag i planområdets norra och östra 
del. 

Visionsbild från översiktsplanen Karlshamn 2030 Strandkanten i planområdets västra del 

ÅDT, total trafik. Källa: Trafikverket. 

ÅDT, tung trafik. Källa: Trafikverket. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Delar av planområdet omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten. Befintlig 
verksamhet är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
En utbyggnad av befintlig verksamhet enligt planförslaget kommer att öka behovet av vatten och 
eventuellt kräva ökade dimensioner på ledningar. Kontakt måste därför i ett tidigt skede tas med 
kommunens VA-enhet inför planerad byggnation. Med tanke på klimatförändringar så förordas 
vattensnål teknik. 
 
Dagvatten 
I Karlshamns kommun ska dagvatten, vid ombyggnad eller exploatering, hanteras enligt följande 
riktlinjer: 

 Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning och 

ytor ska ingå i planbeskrivningen. 

 Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar för 

sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning. 

 Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar 

omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet anpassas 

så att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas. 

 Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i 

dagvattenhanteringen. 
 

Vid ny exploatering ska lösningar prioriteras i följande ordning: 
1. I första hand ska dagvattnet helt tas om hand på den egna tomten/fastigheten genom 

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
 

2. I andra hand, om det första alternativet inte är möjligt helt eller delvis, ska dagvattnet 

tas om hand genom fördröjning och genom öppen dagvattenavledning. Det kan ske 

genom att ha en höjdsättning som medför att vattnet leds via t.ex. diken och kanaler 

till recipient utan att medföra översvämning i fastigheter. Dagvattenanläggningar ska 

utgöra positiva inslag i den bebyggda miljön. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Ett storskaligt växthus alstrar en betydande mängd takvatten och ett genomförande av 
detaljplanen förutsätter ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). De är av stor vikt att 
dagvattnet fördröjs och renas innan det når Mörrumsån som är närliggande recipient. Det finns 
flera olika sätt att uppnå denna rening. Lämpligen används naturområdet närmast ån för detta 
ändamål. Här placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, svackdiken eller annan anläggning. 
I kartan nedan föreslås, med vägledning av lågpunktskartering, tänkbara ytor för 
dagvattenhantering.  Anläggande av dagvattenanläggning är enligt miljöbalken tillståndspliktigt 
och inom föreslaget område krävs även dispens från strandskyddet. 
 
Genom att använda beläggningar som kan infiltrera dagvatten på parkeringsytor etc. fås en 
fördröjning och därmed utjämning av flödet. Exempel på beläggning är permeabel eller 
dränerande asfalt, singel, grus och så kallade rasterytor. Dessa kan bestå av betong eller plast, 
med håligheter fyllda med ett material som tillåter infiltration såsom grus. Håligheterna kan 
även vara gräsbevuxna. 
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Avfall 
Idag saknas anläggning för optimal hantering av avfall. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Det är av stor vikt att placering av anläggningen sker med hänsyn till närboende och att avfallet 
hanteras korrekt för att undvika obehaglig lukt och annan olägenhet. En anmälan, enligt 1 kap. 
10, 11 §§ miljöprövningsförordningen, om anläggande  av ny miljöstation har lämnats in till 
miljöförbundet. Miljöstationen är enligt ansökan placerad utanför planområdet men ska fungera 
för omhändertagande av avfall från befintlig och kommande verksamhet. 
 

Värme  
Idag nyttjas industriell spillvärme från Södra Cell för uppvärmning av befintliga växthus.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

De nya växthusen som medges i planförslaget kan kopplas till befintliga ledningar och via dessa 
nyttja spillvärme från Södra Cell. Karlshamn Energi AB är leverantör av fjärrvärmen. Vid ett 
genomförande av planen kommer det att krävas att en ny värmepanna byggs. Placering och 
utformning ska regleras med avtal mellan fastighetsägare/exploatör och Karlshamn Energi AB.  
 

 
 
  

Förslag på ytor lämpliga för dagvattenhantering 
(röda punkter). 

Exempel på genomsläpplig beläggning på 
parkering. 
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Konsekvenser på fastighetsnivå 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
Del av Elleholm 35:1 
Den del av fastigheten som berörs av planförslaget arrenderas 
idag och brukas som jordbruksmark.  
 
Planförslag: 
Merparten av berörd del av fastigheten planläggs för odling och 
djurhållning. Användningen betecknas med L på plankartan. Med 
odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, koloni -och 
odlingslotter. Även verksamhetsanknuten försäljning samt 
byggnader som behövs för verksamheten medges. I djurhållning 
ingår till exempel stall, 4H-Gård, djurpensionat, hunddagis och 
liknande.  För närvarande är planerad användning odling i 
växthus. I framtiden kan dock andra användningar som ryms inom 
bestämmelsen ”odling och djurhållning” bli aktuella.  
 
Området närmast Mörrumsån omfattas av strandskydd och 
planläggs som NATUR. 
 
Bebyggandets omfattning: 
Högsta tillåtna nockhöjd är 7,5 meter. 
Ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter råder från Forsbackavägen. 
Längs Mörrumsån råder strandskydd 100 meter från strandlinjen. Detta område planläggs som 
NATUR och ska vara tillgängligt för allmänheten. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Inom fastigheten finns flera rättigheter. Bland annat rätt till laxfiske och gångväg till förmån för 
Elleholm 2:2 och Elleholm 7:6 samt servitut för väg till förmån för Elleholm 1:58.  
 
Angöringar till Elleholm 1:58, Elleholm 2:2 och Elleholm 7:6 måste säkras. För detta kan 
lantmäteriförrättningar komma att krävas.  
 
 
Del av Elleholm 36:1 
Berörd del av fastigheten är idag bebyggd med växthus. 
 
Planförslag: 
Merparten av berörd del av fastigheten planläggs för odling och 
djurhållning. Användningen betecknas med L på plankartan. Med 
odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, koloni -och 
odlingslotter. Även verksamhetsanknuten försäljning samt 
byggnader som behövs för verksamheten medges. I djurhållning 
ingår till exempel stall, 4H-Gård, djurpensionat, hunddagis och 
liknande.  För närvarande är planerad användning odling i växthus. I 
framtiden kan dock andra användningar som ryms inom 
bestämmelsen ”odling och djurhållning” bli aktuella.  
 
Strandskyddet föreslås upphävas i område där strandskyddsdispens 
för befintligt växthus finns. 
 
Bebyggandets omfattning: 
Högsta tillåtna nockhöjd är 7,5 meter. 

Del  
av 
35:1 

Del 
av 
36:1 
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Ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter råder från Forsbackavägen. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Angöringar till Elleholm 1:58, Elleholm 2:2 och Elleholm 7:6 kan behöva säkras med nya servitut 
på fastigheten Elleholm 36:1. För detta kan lantmäteriförrättningar komma att krävas.  
 
Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 
Fastigheterna är idag bebyggda med bostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheterna Elleholm 6:6 och 6:7 
sträcker sig utanför planområdet. 
 
Planförslag: 
Fastigheterna planläggs för odling och djurhållning. 
Användningen betecknas på plankartan med L. Med odling avses 
växtodling, till exempel plantskolor, växthus, lantbruk, trädgårds, - 
koloni - och odlingslotter. Även verksamhetsanknuten försäljning 
samt byggnader som behövs för verksamheten medges. I 
djurhållning ingår till exempel stall, 4H- Gård, djurpensionat, 
hunddagis och 
liknande.   
 
På fastigheterna kompletteras användningen odling och 
djurhållning med kontor och handel (betecknas med K och H i 
plankartan). Detta för att möjliggöra alternativ användning av de 
byggnader som idag finns på fastigheterna.  
 
Bebyggandets omfattning: 
Högsta tillåtna nockhöjd är 7,5 meter. 
Ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter råder från Forsbackavägen. 
 
Fastighetsrättsligt:  
En fastighetsägare har rätt att begära inlösen när ett beslut om inskränkningar i den pågående 
markanvändningen leder till en så stor skada att det inte är skäligt att fastighetsägaren ska 
behöva behålla äganderätten till fastigheten. Planförslaget kan föranleda inlösen av 
fastigheterna Elleholm 6:5, 6.6, 6:7. Lantmäteriförrättning avseende sammanslagning av 
fastigheter kan bli aktuell. 
 
Elleholm 7:6 och Elleholm 2:2 
Fastigheterna är obebyggda.  
 
Fastigheterna ligger inom strandskyddat område och planläggs med 
användningen NATUR vilket innebär att området ska vara tillgängligt 
för allmänheten. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Rättigheter till laxfiske och gångväg till last för Elleholm 35:1 och till 
förmån för fastigheterna Elleholm 7:6 och 2:2 måste ses över och 
angöring eventuellt säkras med annan sträckning. 
 
 
 
 
 

  

6:5 
6:6 
6:7 

7:6 
2:2 
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
 
Elleholm 1:58 
Fastigheten är bebyggd med fritidshus.  
 
Angränsande område närmast ån söder om fastigheten kommer att 
planläggas som NATUR med bibehållet strandskydd.  
 
Sydost om fastigheten medger planförslaget odling och djurhållning. 
Ett storskaligt växthus i detta område kommer i första hand att 
påverka utsikten och landskapsbilden. En tänkbar ökning av trafik  
 
Fastighetsrättsligt: 
Servitut finns som ger fastigheten rätt att använda väg som går över 
fastigheterna Ellehom 35:1 och Elleholm 36:1. Då de båda 
fastigheterna föreslås planläggas för odling och djurhållning, och 
byggnation av växthus medges i planförslaget, måste servitutet flyttas 
och ny väg till fastigheten Elleholm 1:58 säkras för att planen ska 
kunna genomföras. 
 
 
Elleholm 1:10, 36:2, 6:8 och 6:9 
Fastigheterna är bebyggda med bostadshus och 
komplementbyggnader.  
 
Då fastigheterna gränsar till Forsbackavägen, kan en ökning av trafiken 
till följd av detaljplanens genomförande ha en negativ påverkan. 
 
Fastigheternas utsikt söder ut kan komma att påverkas av att 
planförslaget medger en storskalig växthusbyggnad. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.  
 
 
 
 
 
Elleholm 26:2, 26:3 och del av Elleholm 35:1 
Elleholm 26:2 är bebyggd bostadshus.  Elleholm 26:3 är obebyggd. 
Del av Elleholm 35:1 är planlagt för industriändamål. 
 
Fastigheternas utsikt åt väster kan komma att påverkas av att 
planförslaget medger en storskalig växthusbyggnad. 
 
En ökning av trafiken till följd av detaljplanens genomförande kan 
också ha en negativ påverkan. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
 
 

1:58 

1:10 
36:2 
6:8 
6:9 

26:2 
 
26:3 

Del av 35:1 
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Elleholm 35:3 
Jordbruksfastighet bebyggd med bostadshus och 
komplementbyggnader. 
 
Fastigheternas utsikt åt norr kan komma att påverkas av att 
planförslaget medger en storskalig växthusbyggnad. 
En ökning av trafiken till följd av detaljplanens genomförande kan 
också ha en negativ påverkan. 
 
Fastighetsrättsligt: 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
 
 
 
 
 
Elleholm 2:3, 2:4, 18:1, 43:1 
Fastigheten 2:4 är bebyggd med bostadshus och komplementbyggnader. 
Övriga fastigheter är obebyggda. 
 
Fastigheternas utsikt åt nordost kan komma att påverkas av att 
planförslaget medger en storskalig växthusbyggnad 
 
Fastighetsrättsligt: 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Huvudmannaskap 
Inom planområdet råder enskilt huvudmannaskap för allmän plats vilket innebär att 
naturområdet närmast Mörrumsån ska hållas tillgängligt för allmänheten men skötas av 
fastighetsägaren. Enskild huvudman ska här upplåta marken för ändamål som gagnar allmänna 
intressen, i det här fallet friluftsliv och fiske. 
 

Upphävande av strandskydd 
För det område invid Mörrumsån som är bebyggt och där strandskyddsdispens finns, upphävs 
strandskyddet i planen. Som särskilt skäl anges att det område som upphävandet avser redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 
 

35:3 
 

2:3 
2:4 
18:1 
43:1 
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Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning  
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med sökanden. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar.  
 
Lantmäteriförrättningar som blir aktuella till följd av detaljplanen ska bekostas av exploatören. 
  

Avtal 
Ett planavtal som reglerar Karlshamns kommuns framtagande av detaljplanen har upprättats 
mellan Karlshamns kommun och sökanden. 
 
Om planens genomförande medför ett ökat behov av vatten måste eventuellt ett nytt avtal 
upprättas mellan fastighetsägaren/exploatören och kommunens VA-enhet. 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Rättigheter 
Det finns flera ledningsrätter och servitut inom planområdet. Dessa redovisas i till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckning. 
 
Ett servitut ger idag fastigheten Elleholm 1:58 rätt att nyttja utfart till allmän väg. Vägen som 
servitutet avser löper tvärs genom planområdet. För ett genomförande av detaljplanen krävs att 
servitutet flyttas och att fastighetens utfart till allmän väg säkras via annan sträckning.   
 
Rättigheter avseende fiske och gångväg som belastar Elleholm 35:1 och är till förmån för 
fastigheterna Elleholm 2:2 och Elleholm 2:7 måste inför ett genomförande av planen säkras och 
eventuellt flyttas.  
 
Lantmäteriförrättningar till följd av ovanstående ska bekostas av exploatören. 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras 
i ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 
 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etc) initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
En fastighetsägare har rätt att begära inlösen när ett beslut om inskränkningar i den pågående 
markanvändningen leder till en så stor skada att det inte är skäligt att fastighetsägaren ska 
behöva behålla äganderätten till fastigheten. Inlösen av fastigheterna Elleholm 6:5, Elleholm 6.6 
och Elleholm 6:7 kan bli aktuellt. 
 
Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren.  
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Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar, höga radonhalter eller arkeologiska undersökningar kommer att belasta 
exploatören/den enskilde fastighetsägaren. 
 
Enskild huvudman ansvarar för att naturområdet närmast ån hålls tillgängligt för allmänheten 
och för att området sköts i enlighet med strandskyddregler och regler för användningen NATUR. 
En allmän plats som regleras som natur sköts inte mer än genom viss städning.  
 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Till följd av ett ökat behov av fjärrvärme kommer en ny panncentral att behöva anläggas. 
Utredning avseende placering och utformning kommer att göras inför granskningsskedet. 
 

Resurshushållning 
Planförslaget anses vara resurseffektivt då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga 
växthus och nyttja spillvärme från Södra Cell via befintliga ledningar. Vidare utnyttjas befintligt 
vägnät.  
 
Då ett brett område närmast Mörrumsån planläggs som NATUR med bibehållet strandskydd är 
bedömningen att naturvärden och vattenkvalitet kan komma att påverkas i positiv riktning. 
 
En utvidgning av befintlig verksamhet generar nya arbetstillfällen och kan på sikt bidra till ett 
ökat underlag för service i området. 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl Hellgren, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd 
med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den 7 september 2018       
 
 
 
Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


