
Handlingar tillhörande 
planändringen: 

• Plankarta med inarbetade ändringar

• Kompletterande planbeskrivning

• Samrådsredogörelse

• Granskningsutlåtande

• Undersökning av betydande 
miljöpåverkan

• Kompletterande 
miljökonsekvensbeskrivning

• Fastighetsförteckning för 
planändringen

• Trafikprognos, Sweco

• Utformningsförslag nya anslutningar, 
Sweco

• Beslut från länsstyrelsen, medgivande 
av nedtagning av särskilt skyddsvärt 
träd 

Bilagor till planändringen,  
från ursprunglig detaljplan:

• C56 Planbeskrivning

• C56 Granskningsutlåtande

• C56 Samrådsredogörelse

• C56 Grundkarta, upprättad 2014, 
kontrollerad i november 2018

• C56 Fastighetsförteckning

• C56 Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB

• C56 PM Dagvatten, daterad 2018-10-
30

• C56 PM Klimatanpassning, daterad 
2018-10-30

• C56 Miljökonsekvensbeskrivning med 
tillhörande utredningar och bilagor. 

INFORMATION OM PLANBESKRIVNINGEN - LÄSANVISNING

Ursprungliga planhandlingar (från detaljplan C56) har genom 
planändringen kompletterats med en ny planbeskrivning, ändrad 
plankarta, ny undersökning av betydande miljöpåverkan, ett tillägg 
till miljökonskvensbeskrivningen, ny trafikprognos samt nytt 
utformningsförslag för anslutningar. 

Den nya planbeskrivningen innehåller endast beskrivning av 
förutsättningar och konsekvenser som är kopplade till själva 
planändringen. För resterande delar av detaljplanens förutsättningar 
och konsekvenser hänvisas läsaren istället till den ursprungliga 
planbeskrivningen. 

De ursprungliga planhandlingarna, som inte helt ersätts i och med 
planändringen, kommer fortfarande finnas med som bilagor i ärendet 
även efter att planändringen antas. Under planprocessen för framtagandet 
av planändringen kommer dock endast handlingar kopplade till själva 
ändringen finnas med som planhandlingar. Detta eftersom prövningen 
av ändringen endast ska koncentreras till de frågor som omfattas av 
ändringen, och inte de frågor som tas upp i de ursprungliga handlingarna.  
Samtliga handlingar finns dock tillgängliga på Karlshamns kommun. 

Den ursprungliga plankartan kommer, efter antagande, ersättas helt av 
den ändrade plankartan eftersom det bara får finnas en gällande plankarta 
för ett område enligt plan- och bygglagen. 

Notera att båda planbeskrivningar har slagits samman till ett dokument 
där planbeskrivningen för planändringen ligger först i läsordningen. 
Även tillägget till miljökonsekvensbeskrivningen har slagits ihop med 
ursprunglig miljökonsekvensbeskrivning. 
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Inledning
Handlingar
• Plankarta med inarbetade ändringar, 

skala 1:2000, daterad 2022-06-07

• Planbeskrivning, ursprunglig och 
kompletterande

• Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19

• Granskningsutlåtande, daterad 2022-06-
07

• Undersökning av betydande 
miljöpåverkan, daterad 2022-04-19

• Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig 
och kompletterande

• Trafikprognos, Sweco, daterard 2021-09-
14

• Utformningsförslag nya anslutningar, 
Sweco, daterad 2022-02-07

• Beslut från länsstyrelsen, medgivande av 
nedtagning av särskilt skyddsvärt träd, 
daterat 2022-02-11

• Fastighetsförteckning, daterad 2022-02-
17, rev 2022-05-03

Planändring i Plan- och 
bygglagen (2010:900)
När får planändring användas?
För ett geografiskt område kan det bara 
finnas en detaljplan som reglerar de ändamål 
och bestämmelser som gäller för området 
(och den kan inte kompletteras med andra 
planer). 

En detaljplan som vunnit laga kraft, 
oberoende av när, gäller fram tills det att 
den antingen upphävs, ersätts eller som i 
detta fall ändras.

En gällande detaljplan kan inom ramen av 
ändring av detaljplan justeras genom att till 
exempel ändra huvudmanskap för allmänna 
platser, ändra genomförandetid, ta bort eller 
införa nya planbestämmelser eller upphäva 
en geografisk del. 

Varför planändring?
Ändring av detaljplan tillämpar kommunen 
för att anpassa rådande detaljplan till nya 

förhållanden samt hålla planen aktuell 
och funktionell utan att genomföra 
lämplighetsbedömningar som görs vid 
upprättande av en ny detaljplan. 

Vad får omfattas av en planändring?
I plan- och bygglagen (PBL), finns inget 
uttalat om vad som kan göras inom ramen 
av ändring av detaljplan, men det ställs 
krav på tydlighet, hur ändringen skiljer sig 
från ursprunglig plan och att ändringarna 
ryms inom syftet för den ursprungliga 
detaljplanen. Det är kommunen som 
bedömer om det är lämpligt med detta 
åtagande vid ett enskilt fall.  

Vad prövas i en planändring? 
Vid en ändring av detaljplan, liksom 
vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. PBL. 
Vid ändring av detaljplan görs dock 
inte någon fullständig lämplighets- och 
lokaliseringsprövning. Prövningen 
ska enbart omfatta den eller de 
planbestämmelser som läggs till, justeras 
eller tas bort. 

Övriga delar av planen är redan prövade 
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i samband med den ursprungliga 
planläggningen och behöver därför inte 
prövas på nytt. Eftersom det bara får finnas 
en plankarta måste den gamla plankartan, 
eller delar av den, ersättas av den nya och 
ändrade plankartan. 

Vad ingår i en kompletterande 
planbeskrivning? 
Innehållet i den kompletterande 
planbeskrivningen utgår från Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning BFS 2020:8, 2 kap. 15, 16 
och 17 §§. 

Beskrivning av 
planändringen
Avsikten med ändring av 
detaljplanen
Den 20 juli 2021 inkom ansökan om 
planändring från Södra Cell Mörrum 
gällande ändring av detaljplan C56 
(detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 
4:1 m.fl.). Avsikten med planändringen 

är att uppdatera plankartan för att 
möjliggöra fortsatt expansion av Södra Cells 
verksamhet. 

Motivering till varför 
planändring valts
Planändring har valts för att det endast är 
begränsade ändringar som ska göras och 
ändringarna ryms inom den ursprungliga 
detaljplanens syfte. Av den anledningen 
bedöms inte upphävande eller en ny 
detaljplan vara nödvändig.

Ändringens omfattning
Vid ändring av detaljplan krävs i vanliga 
fall ingen ny plankarta. Ändringarna i det 
här fallet är inarbetade i den ursprungliga 
plankartan och hela plankartan ersätts 
därmed med den reviderade plankartan. 
Ändringarna i den ursprungliga detaljplanen 
C56 illustreras på nästa sida. 

Den reviderade plankartan kommer, efter 
att den fått laga kraft, tilldelas ett nytt 
aktnummer. 

I plankartan har följande ändringar gjorts: 

• Borttagande av planbestämmelse "l" 
(luftledning) för delar av planområdet där 
ledningen redan har markförlagts.

• Införandet av bestämmelse "l1" för delar 
där luftledningen planeras att markförläggas. 

• Ändring av utfartsförbud längs 
med Byggesvägen i enlighet med nytt 
trafikutformningsförslag

•  Justerad utbredning av användningen 
"VÄG" (Byggesvägen) i enlighet med nytt 
trafikutformningsförslag.

• Nytt "E-område" för transformatorstation. 

• Borttagande av skyddsbestämmelsen "n1" 
för en av bokarna i området.  

• Ändring av del av befintligt "u-område" på 
grund av ny sträckning fjärrvärmeledning.

Utöver ovan ändringar har även plankartan 
setts över digitalt och justerats gällande 
dess digitala funktionalitet. Detta innebär 
att vissa av planbestämmelserna har 
andra beteckningar än i den ursprungliga 
detaljplanen. Detta innebär dock inga 
faktiska förändringar i planens byggrätter.
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1. I den ursprungliga detaljplanen 
är har ett "l-område" tagits bort på 
grund av att en luftburen elledning 
markförlagts. 

2. Denna bestämmelse (l) har 
justerats till l1 och kompletterats 
med formuleringen "Bestämmelsen 
upphör att gälla om ledningen 
markförläggs". 

3. Utfartsförbudet längs 
Byggesvägen har justerats och 
öppning för ny anslutning har lagts 
till. I södra delen har utfartsförbudet 
justerats för att minska antalet nya 
utfarter. 

4. Själva vägområdet för 
Byggesvägen har justerats något.

5. Nytt E-område för 
transformatorstation. 

6. Skydd för träd (n1) har tagits bort 
på två ställen.

7. Delar av det ursprungliga 
u-området för fjärrvärme-ledningar 
har fått en ny sträckning. Illustration av den ursprungliga detaljplanen med föreslagna ändringar. 
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vid planläggningen enligt PBL 4 kap. 39§ 
eller om ändringen gäller införande av 
fastighetsindelningsbestämmelser.

Aktuell planändring är av stor vikt för att 
Södra Cell Mörrum ska kunna utveckla sin 
verksamhet, vilket även är den ursprungliga 
detaljplanens syfte. 

Miljöbedömning
Ursprunglig bedömning
Detaljplan C56 bedömdes medföra 
betydande miljöpåverkan. År 2018 togs 
därför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) fram vilken redovisar de 
miljökonsekvenser som bedöms kunna 
uppstå vid genomförande av detaljplanen. 

De frågor som bedömts som viktiga att 
belysa i MKB:n är konsekvenserna av 
trafik, ljudmiljö, buller, hälsa, säkerhet, 
påverkan på naturmiljön, påverkan på 
landskapsbilden samt klimatförändringar. 
Den enda negativa konsekvensen enligt 
MKB:n är konsekvenserna för naturmiljön. 
Övriga frågor bedömdes inte medföra några 
nämnvärda konsekvenser.

Miljökonsekvenser av planändringen
Genomförandet av föreslagna ändringar 
i plankartan bedöms inte medföra några 
nya betydande miljökonsekvenser. 
Planändringen bedöms därmed inte leda till 
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att 
en miljöbedömning med tillhörande MKB 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte 
behöver upprättas. 

Trots att det inte uppstår några nya 
betydande miljökonsekvenser med 
anledning av planändringen påverkas ändå 
ursprunglig miljökonsekvensbeskrivning av 
aktuella ändringar. Hur den ursprungliga 
bedömningen påverkas beskrivs i ett 
kompletterande tillägg till den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöbedömningen motiveras och 
beskrivs mer ingående under avsnittet 
"Konsekvenser" i denna planbeskrivning, 
samt i bilagorna "Undersökning 
av betydande miljöpåverkan" och 
"Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig 
och kompletterande". 

Genomförandetid för ändrade 
planbestämmelser
Enligt PBL 4 kap 22 § ska den återstående 
genomförandetiden även gälla för de 
planbestämmelser som planändringen 
avser när det finns genomförandetid kvar. 
Genomförandetiden är därför densamma 
för hela den ändrade detaljplanen, det vill 
säga 2024-06-19. 

Efter genomförandetiden är byggrätten 
mer osäker eftersom planen då får ersättas, 
ändras eller upphävas utan att rättigheter 
som uppkommit genom planen behöver 
beaktas och utan särskild ekonomisk 
kompensation till fastighetsägarna om en 
byggrätt som inte är utnyttjad minskas. 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver 
planen fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare.

Grundregeln är att en detaljplan inte får 
ändras före genomförandetidens utgång om 
berörda fastighetsägare motsätter sig det. 
Undantag finns om ändringen är nödvändig 
på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt som inte har kunnat förutses 
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Motiv till 
planändringarnas 
enskilda regleringar
Ändrade eller borttagna 
bestämmelser
Motiv till borttagandet av l - Inom med 
l-betecknat område får inte byggas 
anläggning eller bedrivas verksamhet som 
hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, 
ej heller annan vegetation, flaggstänger eller 
dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara 
för ledningen. 
Bestämmelsen är borttagen i delar 
av planområdet på grund av att den 
luftburna elledning som tidigare fanns 
där, och som behövde skydd enligt ovan 
bestämmelse, nu har raserats och grävts ner. 
Planbestämmelsen är därmed inte längre 
nödvändig på den sträcka där elledningen 
raserats. Den nedgrävda ledningen ligger i 
ett av detaljplanens u-områden. 

Motiv till ny bestämmelse l1 - Inom med 
l-betecknat område får inte byggas 
anläggning eller bedrivas verksamhet som 
hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, 
ej heller annan vegetation, flaggstänger eller 
dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för 
ledningen. Bestämmelsen upphör att gälla 
om ledningen markförläggs. 
Denna bestämmelse är en specificering 
av bestämmelsen "l". Den används inom 
egenskapsområden där E.ON har luftburna 
elledningar som planeras att markförläggas. 
Eftersom det finns planer att markförlägga 
dessa ledningar finns det inte någon 
anledning att ha kvar bestämmelsen efter 
att ledningarna raserats. Dock är det viktigt 
att skyddet finns kvar så länge ledningarna 
är luftburna, vilket är varför bestämmelsen 
formulerades så att den gäller fram tills att 
ledningen markförläggs. 

Motiv till ändring av utfartsförbud 
Byggesvägen
Placeringarna av in- och utfarterna 
till industriområdet har ändrats med 
motiveringen att denna ändring är 
nödvändig för att Södra Cell Mörrum 

i framtiden ska kunna utveckla sin 
verksamhet. 

Med hjälp av Sweco har Södra Cell Mörrum 
tagit fram ett nytt utformningsförslag för 
nya in-och utfarter från Byggesvägen in 
till industriområdet. Södra Cell Mörrum 
har under det arbetet haft en dialog med 
Trafikverket, vilka inte har några synpunkter 
på föreslagna placeringar av de nya in- och 
utfarterna. 

Motiv till nya användningen E1 - 
Transformatorstation
Tillägget av användningen efterfrågades av 
E.ON i deras samrådsyttrande. Det finns 
redan idag en stolptransformatorstation där 
och E.ON vill att den skyddas i plankartan 
från närliggande bebyggelse. Eftersom 
detta endast bekräftar något befintligt, 
och inte ändrar syftet med detaljplanen, är 
bedömningen att användningen kan föras in 
i plankartan. 

Motiv till borttagandet av n1 - Trädet ska 
bevaras. Vid exploatering ska erforderliga 
åtgärder vidtas för att förhindra att trädet 
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Norra trädet: Borttagandet av n1 för 
det norra trädet motiveras med att det 
inte finns något träd där och därför är 
den bestämmelsen inte nödvändig. Det 
finns inget träd där enligt genomförda 
inventeringar och bestämmelsen har 
troligtvis satts dit av misstag. 

Motiv till ändring av u-område för 
fjärrvärmeledningar
U-område för fjärrvärmeledning har 
ändrats med motivering att befintlig 
fjärrvärmeledning kommer få en ny 
sträckning, vilket gör det nödvändigt att 
justera markreservatet för ledningen i 
detaljplanen. Det är Karlshamn Energi AB 
som tagit fram den nya sträckningen vilken 
är inarbetad i den ändrade plankartan. 

För befintlig sträckning gäller fortfarande 
befintligt avtalsservitut. Inför anläggning 
av den nya sträckningen behöver en ny 
ledningsrätt eller avtalsservitut skapas i den 
nya sträckningen. 

och dess rotsystem skadas. Trädfällning 
kräver marklov. 
Södra trädet: En del av ändringsförslaget 
omfattar nya infartslösningar. För att 
kunna anlägga den nya infartsvägen krävs 
att en av de skyddade blodbokarna tas 
ner. Blodboken är i den ursprungliga 
detaljplanen skyddad med bestämmelsen 
n1. Denna bestämmelse upphävs för 
det aktuella trädet i planändringen med 
motiveringen att Södra Cell Mörrum 
redan har fått marklov om att ta ner trädet. 
Marklovet beviljades av byggnadsnämnden i 
Karlshamns kommun 2021-06-15. 

2022-02-11 beslutade dessutom 
länsstyrelsen om att medge Södra 
Cell Mörrum, med stöd av 12 kap. 6 § 
miljöbalken (1998:808) MB, nedtagning 
av särskilt skyddsvärt träd på fastigheten 
Rävabygget 4:1. 

Marklovet, tillsammans med länsstyrelsens 
beslut om medgivande,utgör det 
grundläggande motivet för varför 
skyddsbestämmelsen kan tas bort för det 
södra trädet. 

Konsekvenser 
av ändringarna i 
detaljplanen
Natur
Trots att planändringen inte bedöms 
medföra några nya betydande 
miljökonsekvenser innebär dock 
planändringen att ett tidigare skyddat objekt 
(en blodbok) behöver tas ner, vilket är en ny 
konsekvens till följd av planändringen. 

Den aktuella blodboken inte är 
utpekad specifikt i den ursprungliga 
naturvärdesinventeringen som gjordes inför 
detaljplan C56. Istället beskrivs delområdet 
där blodboken står i som följande: 

"Delområde 8 är ett ganska heterogent område 
ur naturvårdssynpunkt. Allt från delar med låga 
naturvärden till fläckar av naturvärdesklass. I 
stället för att lägga ner tid på att försöka avgränsa 
alla dessa delobjekt bedöms området som en 
helhet och ges naturvärdesbedömningen - Vissa 
naturvärden."
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I länsstyrelsens beslut om att medge fällning 
av trädet framgår det att fällning ska ske 
med följande försiktighetsmått:

• Innan nedtagning av trädet sker ska 
det kontrolleras så att häckning inte 
förekommer i trädet. Om häckning 
förekommer får nedtagning ske först efter 
avslutad häckning. Om osäkerhet finns ska 
åtgärden undvikas under perioden 1 april till 
1 augusti då chansen är stor att fåglar häckar 
i området.

• Trädet ska placeras i faunadepå i enlighet 
med anmälan. Trädet ska vara så helt som 
möjligt för att efterlikna naturligt vindfälle.

I övrigt bedöms planändringen inte leda 
till några nya negativa konsekvenser för 
naturvärden i området. 

Nedtagning av stenmurar
Stenmurar kommer behöva tas ner för 
de föreslagna anslutningarna. Dispens 
för detta finns från 2018-05-08 vilket 
innebär att nedtagandet inte medför 
några nya konsekvenser som en följd av 
planändringen. Frågan behöver därmed inte 
prövas på nytt. 

Konsekvensen av att trädet tas ner 
bedöms inte vara av betydande grad. I 
mötesanteckningar från det tidigare nämnda 
dialogmötet inför marklovet framgår 
följande: 

"Trädbeståndet vid vägen är en klassik 
igenväxningsmark av en modell som är mycket 
vanlig i det blekingska landskapet, på platser där 
olika former av hävd har upphört. Den här typen 
av igenväxningsmiljöer är inte någon bristvara i 
Blekinges södra delar. Så betydelsen av att spara 
det ur det perspektivet är marginell."

Dnr BN 2021-000354 – Ankom 2021-05-25 11120Marklov – D 2021-000683 – 2021-06-15 – Sofi Ridbäck

Aktuell blodbok. Foto: Södra Cell Mörrum 
från ansökan om marklov.

Trafik
Trafikalstring
Som en följd av fortsatt utveckling av Södra 
Cell Mörrums verksamhet sker en ökning 
av trafikflöden (både persontrafik och 
tung trafik). En trafikalstring skulle dock 
kunna väntas även om inte planändringen 
genomförs, vilket innebär att alstringen inte 
är en konsekvens av själva planändringen, 
utan en generell konsekvens till följd av en 
utveckling av både Södra Cell Mörrums 
verksamhet men även övriga verksamheter 
i närområdet (exempelvis tomatodlingen i 
Elleholm). 

I samband med aktuell planändring har 
Sweco tagit fram en trafikprognos fram till 
2040 för den planerade utökningen av Södra 
Cell Mörrums produktion. Beräkningen 
gäller både lastbilar med råmaterial/massa 
samt personbilar för personalen. 

Trafikprognos 2040, Sweco.
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Gång- och cykeltrafik 
Södra Cell Mörrum har intentionen att 
anlägga en gång- och cykelväg väster 
om Byggesvägen. Eftersom gång- och 
cykelvägen endast är till för deras egen 
verksamhet bedöms den inte behöva 
planläggas som allmän plats i plankartan, 
och ingår därför inte i plankartan. 

En utbyggnad av cykelväg på Södra Cells 
mark är positivt för att stärka kopplingen 
mellan Södra Cell och omgivande 
bostadsorter och möjliggöra pendling med 
cykel och ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Gång- och cykelvägen påverkas inte av de 
ändrade utfartsförbuden eftersom förbudet 
inte gäller för anslutningar till gång- och 
cykelvägar (det gäller endast körbar trafik så 
som motortrafikfordon). 

Sammanfattningsvis bedöms planändringen 
inte medföra några nya konsekvenser för 
planerad gång- och cykelväg eftersom 
möjlighet att anlägga gång- och cykelväg 
fanns både före och efter planändringen. 

Utfartsförbud Byggesvägen
En del av planändringens syfte är att justera 
utfartsförbuden längs med Byggesvägen. 
Ändringen innebär bland annat en ny 
öppning väster om naturområdet. 

I C56 fanns en större öppning i in- och 
utfartsförbudet i sydvästra delen av 
planområdet. I planändringen har denna 
minskat för att endast öppna upp vid 
befintlig väg som går in i Södra Cell 
Mörrums verksamhetsområde. Den del som 
tagits bort omfattar befintlig in- och utfart 
som i framtiden inte ska användas som in- 
och utfart. Eftersom antalet in- och utfarter 
ska hållas nere enligt Trafikverket så ska 

även öppningarna i förbudet vara restriktiva. 

En bestämmelse om utfartsförbud innebär 
dock inte att det automatiskt är förbjudet att 
använda en befintlig utfart, utan förbudet 
avser endast anläggande av ny utfart. Om 
det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten 
kan dock byggnadsnämnden förelägga 
ägaren av en fastighet eller byggnad att ta 
bort en befintlig utfart. Ett sådant 
föreläggande ger rätt till ersättning för den 
skada som föreläggandet medför. 

Byggesvägen. Foto: Karlshamns kommun.

Byggesvägen. Foto: Karlshamns kommun.

Prognos ÅDT 2040, trafikflöden, fördelat på vägar 
i närområdet, Sweco
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Dagvattenhantering
Det bedöms inte uppkomma 
några nya konsekvenser gällande 
dagvattenhanteringen. Detta eftersom 
planändringarna är marginella i 
förhållande till den dagvattenhantering 
som redan utretts i samband med den 
ursprungliga detaljplanen. Däremot 
behöver dagvattenhanteringen ses över vid 
anläggning av de nya in- och utfarterna så 
att inte vatten släpps ut till vägdike till väg 
554 (Byggesvägen) eftersom dessa vägdiken 
tillhör Trafikverket och ska endast hantera 
vatten från deras väg. 

Transformatorstation
Det nya "E-området" för 
transformatorstation i planområdets 
nordvästra del bedöms endast påverka 
byggrätten marginellt på fastigheten. Hela 
det område som nu ligger inom skyddszon 
för stolptransformatorstationen (totalt 15 
meter från stolpens mitt) låg redan inom 
något form av skydd, antingen u- eller 
l-område för närliggande ledningar, eller 
prickmarksområde som hindrar bebyggelse 
nära Byggesvägen. 

Markering av möjlig anslutning längs 
Byggesvägen efter planändringen.

Markering av möjlig anslutning längs 
Byggesvägen innan planändringen.

Markering av möjliga anslutningar längs 
Byggesvägen efter planändringen.

Markering av möjlig anslutning  längs 
Byggesvägen innan planändringen.
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Genomförandebeskrivning för 
ändringarna 
Fjärrvärmeledningar
Inför flytt och anläggning av de nya fjärrvärmeledningarna behöver 
en ny ledningsrätt alternativt nytt avtalsservitut skapas i den nya 
sträckningen. Ny ledningsrätt skapas genom förrättning hos 
Lantmäteriet. 

Nya anslutningar till Byggesvägen
För åtgärder som rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt 
VGU följas. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, 
till följd av en exploatering, ska bekostas av exploatören. Om 
sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till 
antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan 
fastighetsägaren och Trafikverket.  

Nya anslutningar för gång- och cykel till statliga 
vägar
Om anslutning ska ske för nya gång- och cykelpassager till statliga 
vägar ska samråd mellan fastighetsägaren och Trafikverket ske i god 
tid före genomförande av åtgärder.

Plankartan innan planändringen.

Plankartan efter planändringen. Nytt E-område markerat med rött. Skydsszon 
från befintlig transformatorstation markerat med rosa.
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Nya planeringsunderlag och 
utredningar
Nedan följer en sammanställning av de nya planeringsunderlag och 
utredningar som har gjorts med anledning av planändringen. Övriga 
utredningar som togs fram till den ursprungliga detaljplanen C56 
gäller fortfarande. 

Trafikutredning - nya utformningsförslag
Sweco har inför ansökan om detaljplaneändringen tagit fram ett 
utformningsförslag för de nya anslutningarna till området från 
Byggesvägen.  Det är utifrån detta utformningsförslag som gränserna 
för infartsförbud har justerats i planändringen.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av ansvarig planarkitekt på 
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, 
Karlshamns kommun, i samråd med stadsarkitekt/stadsbyggnadschef  
och berörda kommunala tjänstepersoner.

Karlshamn den 3 juni 2022.

Trafikutformningsförslag, Sweco daterad 2022-02-07
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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 
Under planarbetets gång har handlingarna ställts ut på samråd och granskning med 
möjlighet för alla att ge synpunkter. Handlingar har då funnits tillgängliga på 
Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Mörrum. Delar av 
granskningsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida. 
 
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 21 december 2015 – 31 
januari 2016 och den 18 januari 2016 hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Under tiden 
17 december 2018 – 12 januari 2019 var planförslaget föremål för granskning. 
 

Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över 
eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan. 
 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

 Upprätta samrådshandlingar  apr 2014 - nov  2015 
 Beslut om samråd (BN) dec    2015 
 Samråd   dec-jan    2015/2016 
 Upprätta granskningshandlingar sept-okt    2018  
 Beslut om granskning (BN)  dec    2018 
 Granskning  jan    2019 
 Godkännande för antagande (BN) mars    2019 
 Beslut om antagande (KF) april    2019 
 Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande  

 
(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige 

 
Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2019-02-19 
 Planbeskrivning, daterad 2019-02-19 
 Granskningsutlåtande, daterat 2019-02-19 
 Samrådsredogörelse, daterad 2018-11-09 
 Grundkarta, skala 1:2000, upprättad 2014, kontrollerad i november 2018 
 Fastighetsförteckning, daterad 2018-11-13 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 

MKB, daterad 2014-04-16 
 PM Dagvatten, daterad 2018-10-30 
 PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30 
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 Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16 
Bilagor till MKB: 
- Bilaga 1: Plankarta 
- Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14 
- Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14 
- Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur  
- Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge 

Väst, 2014-07-11 
- Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB 

2016-11-14 
- Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, 

Gustav Aulén, 2017-08-28 
- Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i 

anslutning till Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01 
 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum 
(hädanefter benämnt SCM). SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla 
verksamheten, både ur kapacitets- och energisynpunkt, har SCM arbetat fram en 
strategisk plan som kräver utökade ytor för att kunna realiseras. För att SCM ska kunna 
öka dagens produktion till tillståndsgiven produktion krävs både ökad kapacitet i 
renseri/vedgård och energieffektiviseringar. Befintligt renseri är gammalt samt har 
problem med kapacitet. Då ett nytt renseri byggs krävs också större ytor för vedlagring. 
Det krävs även utökade ytor för hantering av biobränsle inom nu aktuell detaljplan. Då ett 
nytt renseri byggs bör även infarten till vedgården samt den mätstation för inkommande 
ved som finns idag flyttas för att få en bättre logistik för lastbilar och arbetsmaskiner. Del 
av den gällande detaljplanen C 39 ersätts i förslaget av nu aktuell detaljplan. Stor del av 
den föreslagna marken omfattas idag inte av någon detaljplan. Sammanfattningsvis är de 
ytor som idag är detaljplanelagda för industri i anslutning till SCM inte tillräckliga för att 
möta dessa behov.  
 
I ansökan om planläggning beskrivs att då ett nytt renseri byggs bör även infarten till 
vedgården samt den mätstation för inkommande ved som finns idag flyttas för att få en 
bättre logistik för lastbilar och arbetsmaskiner. Vidare nämns att detaljplanen ska 
möjliggöra att vägen mot industrin och Elleholm (Byggesvägen) flyttas. Detta för att skapa 
förutsättningar för en bättre trafiksituation. Efter beslutet om detaljplaneläggning har 
ändringar avseende detaljplanens omfattning skett. Flytten av vägen till industrin och 
Elleholm (Byggesvägen) kommer inte att hanteras parallellt med nu aktuell detaljplan som 
det först var tänkt. För att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och skifta från 
allmän väg till enskild väg för berörd del av väg 554 (Byggesvägen) krävs då att en vägplan 
enligt Väglagen upprättas. Ombyggnad av den allmänna vägen genom en ny sträckning 
kräver också vägplan.  
 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut. 
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller ängsmark 
planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge 
flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även till att 
åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen och tar hänsyn till 
områden med höga naturvärden. 
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Med planläggningen skapas utökade möjligheter för vedgård och hantering av biobränsle 
på fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. Detaljplanen ska också möjliggöra att de luftledningar 
som finns idag ska kunna grävas ner. Möjlighet ska också finnas för mindre 
verksamheter/industrier att etablera sig inom detaljplanen samt möjlighet för dubbelspår 
på järnväg.  
 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms delvis:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

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

för vissa områden i landet (MB kap. 4) 
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 
 
Ställningstagandet i bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB” slår fast att ett genomförande av detaljplanen bedöms 
få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 
§ plan- och bygglagen (PBL) erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 
fram. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla 
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt 
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.   
 
 

Plandata 
Läge  
Planområdet är beläget cirka 3 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer 
väster om Karlshamn. Marken består främst av skogs- eller ängsmark. Ett flertal ledningar 
går idag genom området. Inom den södra delen av fastigheten bedriver SCM sin 
verksamhet med tillverkning av textil- och pappersmassa. Planområdet är lokaliserat 
direkt norr om SCM:s verksamhetsområde och avgränsas i öster av Klavavägen och 
gränsar i norr och väster till öppen odlingsmark. Planområdet är 34 hektar. 
 
 
 
 

 

Planområdets lokalisering, markerat med gult, i förhållande till Karlshamn och Mörrum. 
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Planområdets avgränsning.  

 
Areal och markägoförhållanden 
Fastigheten, del av Rävabygget 4:1, utgörs idag av en relativt stor fastighet, cirka 123 
hektar, varav cirka 34 hektar utgörs av aktuell detaljplan. 
 
Föreslagen detaljplan ryms inom fastigheten Rävabygget 4:1, som ägs av Södra 
Skogsägarna ekonomisk förening. Inom planområdet finns även fastigheterna Vekerum 
7:8, 7:9 och 9:15, som samtliga ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. 
Fastigheterna utgörs av järnväg och ägdes tidigare av Trafikverket. Inom området finns 
även samfälligheterna, Vekerum s:5 och s:1, som utgörs av dike och väg. Vekerums bys 
skifteslag är delägande fastighet i Vekerum s:5 och Vekerum 30:1 och Vekerums bys 
skifteslag är delägande i Vekerum s:1. Samfälligheten Vekerum s:11, ligger delvis inom 
planområdet. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 
2015, ligger området inom delområde K, Elleholm. 
 
Utdrag ur översiktsplanen för K, Elleholm:  
Så här ser det ut år 2030! 
Mörrums bruk är en av kommunens viktigaste industrier. Förutom massa produceras även 
grön el och fjärrvärme för bostäder och verksamheter i Karlshamns kommun. Det finns en 
bra och gen väg mellan industrin och hamnen i Stilleryd. I området har skett en omfattande 
utbyggnad av växthus. Här finns landets största odlingar under glas. Närheten till 
massafabriken och möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har 
skapat förutsättningar för en enorm expansion. Tomater från Elleholm har blivit ett begrepp 
i hela Sverige! 
 
I området finns idag en omfattande matproduktion genom ny och utökad produktion av 
potatis, frukt, bär och grönsaker etcetera. Den lokalt odlade maten förser kommunen med 

PLANOMRÅDE 
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mat med låg miljöbelastning. Här finns även en omfattande produktion av prydnadsväxter. 
Närheten till hamnen möjliggör även produktion för export. Här finns möjlighet till både 
storskalig produktion i växthus och på friland med nya system och tekniker. Området 
rymmer också höga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden. Utbyggnaden har därför skett 
med stor hänsyn till omgivningen och de friluftsliv-, turism- och fiskeintressen som finns i 
området. Det är lätt att ta sig till vackra naturområden. Flera cykelleder har anlagts runt 
Mörrum och Karlshamn når man enkelt via gång- och cykelvägen genom området. 
 
Området väster om Karlshamns stadskärna präglas av industrier och tyngre 
verksamheter. En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i Karlshamns 
kommun är att verksamheter, industri, hamn etc. i huvudsak ska lokaliseras väster om 
Karlshamn. Detta ger goda förutsättningar för hamnens framtida utveckling samt för 
övriga befintliga och tillkommande verksamheter. För att långsiktigt säkra 
verksamheterna och för att möjliggöra för en utveckling av området för verksamheter, 
bland annat med växthus, bör ett programarbete göras för området mellan SCM i väster 
och Stilleryd och Karlshamn i öster. I översiktsplanen föreslås en ny vägsträckning som 
binder samman verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. Den föreslagna 
vägen följer i huvudsak befintliga vägsträckningar. 
 
Översiktsplanen presenterar sju utvecklingsriktningar. För aktuellt område anges 
verksamheter med följande generella viljeinriktningar:  
 

 Verka för att tillskapa olika typer av områden för industri, hantverk, logistik, 
kommunikationer, partihandel och service. Främja god arkitektur. 

 Beakta värdefulla naturpartier. 
 Skapa goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. 

 
 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan 
efter en hållbar utveckling för Karlshamns 
kommun där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. Hållbar 
utveckling är ett begrepp som används för 
att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. 
Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – 
nu och i framtiden. I översiktsplanen 
presenteras åtta ledord som Karlshamns 
kommun definierat som viktiga i strävan 
efter en hållbar utveckling; Förtätning, 
Hållbara kommunikationer, 
Funktionsblandning, Servicenära, Naturnära, 
God infrastruktur, Miljövänlig energi och 
Levande landsbygd.  
 
En utveckling i området bedöms ge 
förutsättningar  
för fem av de åtta ledorden: 

• Förtätning  
• Funktionsblandning  
• Hållbara kommunikationer  
• God infrastruktur dagvatten 
• Miljövänlig energi 

 



2019-02-19     Antagandehand l i ng  

Planbesk r ivn ing  •  Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum) 

 

 
 

8  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Större delen av området omfattas inte av någon detaljplan. Södra delen av nu aktuell 
detaljplan omfattas av den gällande planen C39, lagakraftvunnen 1987, vilken reglerar 
markens ändamål till industri och småindustri. Del av C39 avses ersättas av nu aktuell 
detaljplan. Ytan som kommer att ersättas består främst av 
”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och område 
för högspänningsledning. Detaljplanen C39 är uppdelad i 
två planer, en för bruket och en för Gunnön. Det är planen 
för bruket som delvis blir ersatt av aktuell detaljplan.  
 
En kompletterande ändring av C39, betecknad C42, vann 
laga kraft 1990.  Planändringen innebär att vissa åtgärder 
ska vara bygglovsbefriade. Exempel på bygglovsbefriade 
åtgärder är ändringar i industribyggnader avseende 
bärande delar, planlösningar, eldstäder, rökkanaler och 
VA-anordningar. Inom områden som enligt detaljplanen 
tillåter uppförande av byggnader krävs ej heller bygglov 
för anordnande av upplag, parkeringsplats, plank eller för 
markarbeten. Kompletteringen avseende viss 
bygglovsbefrielse gäller endast för bruket och inte för 
Gunnön.    
 
Kartan till höger visar gällande detaljplan C39. Nu aktuell 
detaljplan är markerad med svartprickad gräns.   
                                                             
                                                                        

Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och 
bygglagen 5 kap. 10 §. I aktuellt planärende har ett programskede inte ansetts nödvändigt 
eftersom detaljplanen följer intentionen i gällande översiktsplan. 
 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, är som PBL-ansvarig den som i första hand 
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. 
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens 
ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är 
att ett genomförande av detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i plan- och bygglagen, PBL.  
 
Ställningstagandet fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven 
till ställningstagandet framgår av handlingen Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Länsstyrelsen 
instämmer, enligt samrådsyttrande i ärendet, i kommunens bedömning. Sedan 
behovsbedömningen tagits fram har omfattningen av planområdets ändrats till att inte 
innefatta den nya allmänna vägen. Motiven till ställningstagandet i Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB bedöms dock kvarstå 
och en MKB har tagits fram. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför 
begränsade och acceptabla miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av 
ett viktigt verksamhetsområde inom Karlshamns kommun. Se vidare i den upprättade 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-22 att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att 
upprätta detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2014-01-31 mellan 
Karlshamns kommun och exploatören, Stefan Sandberg för SCM. 
 
Konsultföretaget Ramböll har, på uppdrag av SLU, tagit fram en rapport under 2013, PM 
Systemanalys Karlshamn. Arbetet bedrivs i samarbete med NOVA högskolecentrum i 
Oskarshamn, OKG, Karlshamns kommun, KEAB, Södra skogsägarna, ESS AB, Lunds Energi, 
Lunds kommun, Ramböll, Malmö Stad, Svenska EON AB m.fl. intressenter. Syftet med 
rapporten är att utreda energisystemkoncept och möjliga lokaliseringar av växthus inom 
ett begränsat område strax söder om Mörrum i Karlshamns kommun. Aktuell detaljplan 
ingår som en del av området. I rapporten redovisas energimässiga förutsättningar, förslag 
på energisystemkoncept och möjliga scenarios vad gäller storlek på växthusanläggningen. 
Därefter har lämpliga lokaliseringar inom projektområdet undersökts och testats mot 
olika landskapsperspektiv för att få fram relevanta problemställningar. I rapporten 
presenteras tre scenarios med lokalisering vilka utvärderas i en SWOT-analys. Rapporten 
är en delutredning i projektet MDHAP (Marknadsdriven Detaljplanelagd Hortikulturell och 
Akvatisk Primärproduktion). MDHAP ämnar utveckla metoder/verktyg/koncept som kan 
användas av kommuner för att attrahera grönsaks- och fiskproducenter samt 
entreprenörer inom dessa sektorer i syfte att erbjuda dessa en möjlighet att etablera 
verksamhet. I PM:et ligger fokus på storskalig växthusodling och kravspecifikationer för 
dess energisystem.  
 
 
Det aktuella projektområdet är 
beläget söder om Mörrum i 
Karlshamns kommun. 
Projektområdet är i Karlshamns 
översiktsplan, Karlshamn 2030, 
benämnt som K, Elleholm och 
innefattar idag bland annat 
verksamhetsområdet SCM. 
Projektområdet är i 
översiktsplanen utpekad som en 
strategisk plats för storskalig 
växthusodling i och med närheten 
till SCM och möjligheten att nyttja 
dess överskottsvärme. Visionen 
för området beskriver en 
omfattande matproduktion och 
att den lokalt odlade maten förser 
kommunen med mat med låg 
miljöbelastning. Närheten till 
hamnen beskrivs också som en 
god möjlighet för export av varor. 
Inom planområdet föreslås två 
ytor lämpliga för 
växthusanläggningar nummer 9 
och 10, se karta till höger.  
 

 
 

Grön ring på kartan visar på områden som skulle kunna vara möjliga 
för etablering av växthus enligt PM Systemanalys Karlshamn. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen 
Del av området berörs av riksintresset högexploaterad kust, MB 4 kap 4 §. Området som 
helhet är redan ianspråktaget genom industriverksamhet i söder och tomatodling i väster. 
Påverkan bedöms som mindre i sammanhanget.  
 

Strandskydd 
Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

Strandskyddade områden 

Delar av planområdet omfattas av 
strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 
§§ på grund av den bäck som finns i den norra 
delen av planområdet som mynnar ut i 
Byggesviken söder om området, nr 2 på kartan 
till höger. Bäcken i den västra plangränsen 
samt småvattenområde ligger i direkt 
anslutning till planområdet, se nummer 1 och 
3 på kartan. Dike nummer 1 är 1-2 meter brett 
och i södra delen med öppen vattenspegel. I 
mittersta och norra delen är diket helt 
igenväxt med endast sporadisk förekomst av 
vattenspegel.  
 
 
Diket kantas av bladvass, björnbärssnår och slån. Delar av diket är vattenförande under en 
relativt stor del av året, och särskilt under den tid då salamandrar och grodor leker. 
Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. Den största delen av diket 
är dock igenväxt och saknar mer eller mindre betydelse för biologisk mångfald. 
 
Dike nummer 2 på kartan ovan är ett cirka 3-5 meter brett dike i jordbruksmark. Diket är 
mestadels öppet, relativt djupt och har branta kanter ned mot vattenytan. Diket kantas av 
bladvass och olika arter av vallgräs. Diket bedöms vara vattenförande under hela året. Det 
är brett och kan fungera som en ledlinje för djur som vill förflytta sig i landskapet. 
Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. De branta kanterna gör 
dock att diket inte är optimalt för exempelvis groddjur att leka i, och det finns ingen 
skyddande lövskog i direkt anslutning. Bedömningen är dock att diket kan utgöra en 
lekplats för vissa grodarter. 
 
Nummer 3 är småvatten i form av en gammal märgelgrav. Vattensamlingen är mestadels 
beväxt av bladvass, men den södra delen har till stor del öppen vattenyta. I vattnet och 
längs strandkanten växer svärdslilja, sjöfräken och kabbeleka. Märgelgraven kantas av 
större ekar, viden, slån och hagtorn, vilket ger en kraftig beskuggning. Det finns en del död 
ved i och i anslutning till vattnet. Småvattnet är kraftig beskuggning, vilket inte ger 
optimala förhållanden för en tidig uppvärmning på våren för grodors och salamandrars 
lek. Närheten till bra övervintringsplatser i form av stenmurar och ädellövskog med död 
ved och buskar gör dock att värdet höjs. De kringliggande träden och buskarna ger skydd 
för fåglar och föda åt fåglar och insekter. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

I planförslaget upphävs strandskyddet inom kvartersmak. Inom områden betecknade med 
Natur behålls strandskyddet i de fall där platsen berörs av detta. 
 
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses 
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. De särskilda skälen för att upphäva 
strandskyddet anges i Miljöbalken (7 kap. 18 c §).  
 
Skälen för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark är att området behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området 
(MB 7 kap 18c § p4) samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse (MB 7 kap 18c § p6). Se motivering nedan. 
 
I översiktsplan 2030, anges att området väster om Karlshamns stadskärna präglas av 
industrier och tyngre verksamheter. En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi 
i Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn etc. i huvudsak ska lokaliseras 
väster om Karlshamn. Detta ger goda förutsättningar för hamnens framtida utveckling 
samt för övriga befintliga och tillkommande verksamheter. För att långsiktigt säkra 
verksamheterna och för att möjliggöra för en utveckling av området för verksamheter, 
bland annat med växthus, bör ett programarbete göras för området mellan SCM i väster 
och Stilleryd och Karlshamn i öster. I översiktsplanen föreslås en ny vägsträckning som 
binder samman verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. Den föreslagna 
vägen följer i huvudsak befintliga vägsträckningar. Planområdet är prioriterat i 
översiktsplanen och omnämns som en av kommunens viktigaste industrier även år 2030. 
För att undvika utökade restriktioner på SCM:s verksamhet ska verksamheten beaktas vid 
förändrad markanvändning i dess närhet. En utveckling av SCM:s verksamhet är positivt 
för kommunen då flera arbetstillfällen skapas. Möjlighet för nya företag att etablera sig 
finns också i aktuell detaljplan.  
 
Enligt den genomförda miljökonsekvensbeskrivningen kan det vid en översiktlig 
bedömning av närområdet till SCM:s verksamhet konstateras att det inte bedöms finnas 
några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet. Placeringen på 
annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle också troligen skapa fler 
och längre transporter. Slutsatsen är därför att det aktuella området i anslutning till 
befintlig anläggning är det mest ändamålsenliga för fortsatt utbyggnad av SCM.  
 
Detaljplanen kommer att medföra en viss ökning av trafik till och från SCM:s verksamhet, 
vilket är negativt ur miljösynpunkt. Trafikbuller från verksamheten bedöms dock inte 
överskrida nuvarande riktvärden för trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Planen 
säkerställer möjligheten att anlägga ett dubbelspår för järnväg, vilket är positivt ur 
miljösynpunkt, då lastbilstransporter på väg därmed kan minskas.  Ur perspektivet hälsa 
och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta negativa konsekvenser.  
En effekt av detaljplanen är ianspråktagande av viss andel naturmark, vilket innebär en 
negativ påverkan på naturmiljön. Större delen av den naturmark som berörs är dock av 
begränsat värde. Denna påverkan bedöms därför som acceptabel. Detaljplanen innebär att 
mängden hårdgjorda ytor inom området ökar. Bedömningen är dock att påverkan på 
recipienten är acceptabel samt att detaljplanen inte motverkar uppfyllandet av gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten. Den totala bedömningen är att detaljplanen medför 
begränsade och acceptabla miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av 
ett viktigt verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.  
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Miljökvalitetsnormer 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm 
överskrids. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Säkerhet och hälsa 
Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer 
som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare 
att utföra och att öka möjligheten till upptäckt. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett 
verksamhetsområde till ett ställe där många passerar. Då är det större möjlighet att den 
som begår brottet upptäcks. Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan hindra 
översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå skadegörelse på eller inbrott i parkerade 
bilar. Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa 
mörka platser som upplevs som obehagliga. Trånga passager bör belysas och eventuellt 
planeras så att en viss överblick kan ske från närbelägna bostäder. Det är viktigt att 
försöka undvika "döda vinklar och vrån". Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- 
och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet när man passerar och öka 
risken för obehagliga situationer. 
 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska 
beaktas i bygglovskedet. 
 
Buller och luft 
Eftersom aktuellt planområde främst utgörs av ängs- och jordbruksmark finns det 
begränsat med störningar i området idag. Ett järnvägsspår som ägs och används av SCM 
samt Byggesvägen, som går genom området, generar till viss del buller.  SCM har idag 
system för uppföljning av utsläpp. Mätningar utförs processnära via kontinuerliga mätare. 
De processnära mätningarna kompletteras med manuella mätningar och beräkningar. 
Insamlade data hanteras kontinuerligt, dels i datasystem och dels genom löpande 
rapportering. 
 
Riktvärden för trafikbuller  
Idag gällande riktvärden för trafikbuller vid planering av nya bostäder trädde i kraft 1 juni 
2015 och regleras i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. För 
detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015 gäller dock tidigare riktvärden som 
beslutades av riksdagen vid behandlingen av proposition, 1996/97:53 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”. Dessa gäller även trafikbuller vid 
befintliga bostäder samt för inomhusbuller.  
 
Då aktuell detaljplan påbörjades 2014-01-22 bör följande riktvärden för trafikbuller 
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  
30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus  
45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid 
55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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Riktvärden för externt industribuller  
Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen samordnat sina 
vägledningar om buller från industri. Detta samarbete resulterade bland annat i 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538 
(april 2015). SCM har ett miljötillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. I detta har  
tillståndsgivande myndighet prövat påverkan och meddelat villkor, under vilka  
verksamheten får bedrivas. Dessa villkor gäller då utöver de tidigare nämnda riktlinjerna,  
som är mer generella. De är formulerade på följande sätt;  
”Den ekvivalenta ljudnivån på grund av sökandens verksamhet får utomhus vid bostäder 
som riktvärde inte överstiga 55 dB (A) vardagar under dagtid (kl. 07-18), 45 dB(A) 
nattetid (kl. 22-07) och 50 dB (A) under övrig tid. Riktvärdet kontrolleras genom 
närfältsmätningar och emissionsberäkningar. Om hörbara toner förekommer skall de 
angivna värdena sänkas med 5 dB(A)-enheter. Nattetid får momentanvärdena uppgå till 
maximalt 60 dB(A) som riktvärde.”   
 
Vid ändring av verksamheten såsom nyinstallation eller renovering av bullrande 
anläggningar, skall skäliga bullerbegränsande åtgärder vidtas så att bulleremissionen på 
sikt kan nedbringas till riktvärdet 40 dB(A), med undantag av momentanljud  
(Miljödomstolen 2008-12-19). 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Utanför planområdet medför detaljplanen viss ökning av trafik till och från planområdet, 
som genererar ökade trafikbullernivåer. Verksamheten inom planområdet medför buller, 
dels genom trafikrörelser, dels genom hantering av ved, biobränslen med mera. Härutöver 
tillkommer ett visst buller från transporter på den befintliga, enkelspåriga järnvägen. I 
framtiden kan järnvägen bli dubbelspårig. Riktlinjer för vilka ljudnivåer som kan tillåtas är 
redovisade ovan. 
 
Externt industribuller från verksamheten inom planområdet (hantering av ved m.m.) 
kommer att redovisas i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny 
industriverksamhet inom planområdet. I MKB:n har en trafikbullerutredning gjorts. 
Utredningen är baserad på prognosticerad trafik till och från samt inom planområdet år 
2020 och resultatet har jämförts med riktvärdena för trafikbuller. Utredningen, som avser 
förväntade ljudnivåer vid närmast belägna bostäder med nuvarande vägsträckning, visar 
att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Planerad, ny vägsträckning innebär att 
ljudnivåerna sjunker något vid fyra fastigheter (1-3 dB sänkning) och ökar obetydligt vid 
två fastigheter (1 dB höjning).   
 
Detaljplanen bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser avseende 
trafikbuller. 
 

Tunga transporter och farligt gods 
Byggesvägen och industrispåret är inte utpekade som rekommenderade leder för farligt 
gods. Dock sker tunga transporter till och från SCM:s verksamhet och vissa av dem 
innehållande farligt gods. Farligt gods utgör en betydande risk för dess omgivning, både 
för människor och för miljön. En olycka med farligt gods påverkar omgivningen på olika 
sätt beroende på vilken typ av gods som är inblandat och var olyckan inträffar.  
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde under 2005 på uppdrag av Karlshamns 
Kommun en kommunal riskanalys som har reviderats 2011 och redovisas i rapporten 
Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun. Slutsatsen i rapporten 
rörande det befintliga industriområdet är att de ”analyserade scenarier påverkar ej tredje 
man, utan får endast verkningar inom anläggningen”. När det gäller rekommendationer 
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avseende planläggning utmed leder för transport av farligt gods refererar man till 
Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd för ny bebyggelse intill 
vägar med transport av farligt gods (Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000) som anger 
liknande avstånd som RIKTSAM.  
 
Tunga transporter körs genom planområdet. Den främsta risken inom planområdet är 
påkörningsolyckor och olyckor med farligt gods. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter. De 
ökade transporterna är prövade i Mark- och miljödomstolen i samband med det 
verksamhetstillstånd som ger SCM rätt att öka produktionen till 560 000 ton 
och dessutom i den deldom som ger SCM tillstånd att tillverka textilmassa.  
 
Ökningen av trafik till och från planområdet medför en liten ökning av olycksriskerna på 
tillfartsvägarna samt på järnvägen vid en eventuell utbyggnad till två spår. Risken för 
påkörningsolycka med personskada eller olycka med farligt gods inom planområdet 
bedöms dock vara liten.  
 
För att minska risken för att fordon genom olyckshändelse rammar byggnader i närheten 
av vägen ska det enligt Väglagen (SFS 1971:948) finnas ett skyddsavstånd om 12 meter 
mellan statlig allmän väg och byggnaden. Utmed Byggesvägen och Klavavägen föreslås 
därför ett byggnadsfritt område (prickad mark) på 12 meter från vägområdet. inga 
åtgärder får tillkomma inom vägarnas säkerhetszon, som är 6 meter för väg 554 resp. 5 
meter för väg 564. 
 
Vad gäller riskerna förknippade med transporterna av farligt gods rekommenderar 
RIKTSAM skyddsavstånd enligt figuren till höger. Det innebär att industrilokaler inte kan 
placeras närmare vägen än 30 meter utan att åtgärder vidtas.  
 
Skyddsåtgärder som ska vidtas vid 
placering av byggnader närmare än 30 
meter kan till exempel vara 
skyddsräcken som vid en avåkning 
minskar risken för kollision med 
byggnader utmed vägen och därmed 
skada på fordon som fraktar farligt gods. 
Lika så bör man undvika att placera 
byggnader med lokaler där personer 
stadigvarande vistas inom detta 
område. Hastighetsbegränsning på 
allmän väg inom planområdet regleras 
inte genom detaljplanen, men utgör 
även det en viktig skadeförebyggande 
åtgärd.  
                                                                                     
För att minska riskerna vid 
nyetableringar ska gällande lagar och 
föreskrifter enligt  
ovan följas. 
 

Föreslagna skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods 

och olika verksamheter enligt RIKTSAM. 
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Luftfart 
Enligt planförslaget tillåts byggnader högre än 20 meter planområdet. Området ligger 
inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. 
 
I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas 
till berörda flygplatser. Flyghindersanmälan ska göras till försvarsmakten för byggnader 
och andra föremål högre än 45 m inom tätort samt högre än 20 m utanför tätort. Anmälan 
ska göras före byggstart då bygglov eller miljötillstånd finns. Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för 
luftfarten (TSFS 2010:155) ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 
meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats 
fastställda hinderbegränsande ytor. 
 

Risk för brand 
Verksamheten inom planområdet (vedgård med mera) medför viss risk för brand, som 
skulle kunna påverka närboende. Här spelar den exakta placeringen av exempelvis 
vedgården i förhållande till närliggande bostäder en roll. Risker förknippade med den 
verksamhet som ska bedrivas kommer att redovisas mera detaljerat i anmälan alternativt 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet 
eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet. Vad gäller riskerna 
förknippade med transporterna av farligt gods läs ovan under rubriken ”Tunga 
transporter och farligt gods”. 
 
Förorenad mark 
Ingen kännedom om markföroreningar inom planområdets avgränsning finns. Området 
har inte noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till syfte att 
identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden 
kan finnas.  
 

Radon 
Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, vilket dock inte 
utesluter förhöjd risk för markradon lokalt.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnation. Gränsvärdet för radon på arbetsplatser är 400 Bq/m3. Frågan regleras i 
planbestämmelse om att byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i 
radonskyddat utförande. Frågan kommer att bevakas i bygglovsskedet.  
 
Risker på grund av förändrat klimat 
Enligt länsstyrelsens riktlinjermed säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden gäller 
en lägsta grundläggningsnivå för industrimark med miljöfarlig verksamhet på + 3,0 meter 
i koordinatsystemet för höjd (RH2000).  Planområdet sluttar mot söder och har en lägsta 
nivå på ca + 1 meter i den sydöstra delen. På flera ställen inom och i områdets direkta 
närhet finns höjdpartier på upptill + 13 meter. Byggesvägen ligger på en nivå mellan +3-10 
meter.  
 

Ökade utsläpp av växthusgaser kommer med mycket stor sannolikhet att leda till ett 
varmare klimat i framtiden med stigande havsmedelyta på grund av vattnets termiska 
expansion och ökad tillrinning från smältande inlandsisar. I södra Sverige förväntas havets 
stigning fram till år 2100 vara cirka 1 meter. Nivån för ett 100-årshögvatten längs 
Blekinges kust kommer år 2100 att vara mellan +2 och +3 meter (RH2000).  
Området söder om planområdet består av ett delavrinningsområde.  
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Järnvägsspår som går centralt genom 
planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området är relativt flackt och risk för skred, ras och erosion bedöms därför som liten. 
Däremot kan det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra 
åtgärder vid grundläggning. I miljökonsekvensbeskrivningen anges skadeförebyggande 
åtgärder för stigande havsnivåer. Vid nybyggnation bör det säkerställas att anläggningar 
inte skadas av stigande grund- eller havsvatten. Detta kan antingen göras genom att 
anläggningar placeras högt så att de inte påverkas, eller genom att grund- och 
havsvattenstigningarna förhindras. Det sistnämnda kräver en kombination av vallar och 
dränering. Någon typ av höjning av Elleholmsvägen krävs sannolikt på längre sikt för att 
säkerställa tillfarten. Den höjda vägen kan då även utnyttjas som vall för bakomliggande 
områden. Inom planområdet införs bestämmelsen, Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är 
+3,0 meter i kommunens koordinatsystem för höjd (RH2000). Undantag kan göras för 
enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik 
inte riskeras skadas av vatten.  
 
 

Markområden 

Området öster om järnvägsspåret, Klavavägen utgör planområdesgränsen i öst. Inom området finns 
flera stenmurar samt kraftledningar.  

 

Landskapets karaktärer 
Planområdet utgörs av landskapstypen "yttre sprickdals-
landskap". Sprickdalslandskapet har tydliga riktningar i 
nord-sydlig riktning. Landskapstyperna är indelade i en rad 
landskapskaraktärer som beskriver landskapet med en 
högre detaljeringsgrad. Planområdet består både av flackt 
industripräglat landskap samt odlingsbygd.  
 
I översiktsplan 2030 beskrivs aktuellt planområde som 
industripräglat landskap respektive odlingsbygd.  
 
Det industripräglade landskapet beskrivs som storskalig 
industri, ofta med stark karaktär, och ett omland med 
upplag, vägar, planer och dy. Däremellan ruderatmark 
och/eller naturmark som är starkt dominerad av industrin. 
Speciellt i det flacka landskapet ger industrin påverkan på 
karaktären även långt utanför det markerade området. Det 
förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.  
 
Rekommendationen i översiktsplan 2030 är att landskapet 
per definition redan är starkt påverkat av storskalig och 
störande verksamhet och kan därför sägas ha stor tålighet 
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gentemot ytterligare exploateringar. Dock kan höga nytillskott som exempelvis vindkraft 
ha menlig inverkan på karaktäristiska landmärken som Karlshamnsverket och SCM. 
Noteras bör att när det gäller storskaliga exploateringar påverkas vyer även i angränsande 
landskapstyper. Det kuperade industrilandskapet har generellt sett högre tålighet mot 
ytterligare exploateringar.  
 
Odlingsbygden beskrivs som flackt eller svagt kuperad bestående av företrädesvis åkrar, 
men även betesmarker, fruktodlingar och golfbanor. Slätten avbryts av uppstickande 
åkerholmar i form av dungar och/eller bergiga höjdpartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda 
hus, gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och perspektiv. Även om denna 
landskapskaraktär är en del av sprickdalslandskapet är skalan för stor för att detta ska 
vara avläsbart. 
 
I översiktsplan 2030 anges att värdet av öppna områden samt karaktärens relativa 
ovanlighet i kommunen ger en viss känslighet för påverkan. Tätorter omgivna av denna 
karaktär, exempelvis Mörrum, kan dock ur landskapsbildssynpunkt tillåtas expandera en 
del. Karaktären kan tåla vissa nya former av markanvändning så länge dessa håller 
landskapet öppet, exempelvis ridsportsanläggningar och golfbanor. Skogsplantering i 
större omfattning är inte lämpligt. Tåligheten för ytkrävande storskaliga bostadsområden 
samt industri- och handelsanläggningar är ganska begränsad. Däremot har karaktären en 
viss tålighet för icke ytkrävande element som mindre husgrupperingar och till och med 
vindkraftverk, detta eftersom landskapet har en möjlighet att matcha skalan hos 
vindkraftverk. 
 
Strax väster om planområdet finns Elleholms tomatodling, som består av cirka 25 500 m2 
tomatodling och utgör ett landmärke som kan ses från flera håll. Även SCM reser sig som 
ett tydligt landmärke som kan beskådas från flera håll. Från sjösidan är fabriken fullt 
synlig.  
 

Område väster om Byggesvägen. De tre ekarna utgör skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsens 
bedömning. 

 

Natur och vegetation 
Planområdet ligger kustnära, endast 250 meter från Byggesviken som är en smal vik av 
Pukaviksbukten. Området är flackt och den högsta punkten ligger knappt 10 m ö h. Genom 
området går idag ett flertal kraftledningar samt ett järnvägsspår. Inom området finns  
Byggesvägen, som går i nordsydlig riktning, och flera mindre interna vägar.   
 
Största delen av området utgörs av jordbruksmark, med inslag av mindre skogspartier och 
halvöppna buskmarker. Cirka fyra femtedelar av planområdet består av åker eller 
betesmark. Den största andelen utgörs av åkermark med odling av spannmål och vall. 
Både de betade vallodlingarna och betesmarkerna är kraftigt gödselpåverkade. 
Jordbruksmarken hyser en del objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 
11 § miljöbalken, exempelvis diken, stenmurar, märgelgravar och åkerholmar.   
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Cirka en femtedel av planområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt 
knuten till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om 
Byggesvägen. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och bok dominerar.  
Vid den befintliga gården finns fem grova lövträd som av länsstyrelsen har skyddats som 
naturminne enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventeringar 
Under 2014 gjordes två naturvårdsinventeringar parallellt av Enetjärn Natur AB och 
Miljöförbundet Blekinge väst. Dessa kompletterades med håvning för att kartlägga 
förekomst av groddjur. Efter genomfört samråd har dessa inventeringar kompletterats 
med en artinventering av området genomförd av Enetjärn Natur 2016. Denna inventering 
har vidare kompletterats med ett expertutlåtande kring fladdermöss 2018. Baserat på 
ovanstående har avvägningar gjorts för att balansera naturintressen i området med 
exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av det ursprungliga planområdet 
uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med markanvändning ”Natur” i 
planen. 
 
Skyddade och fridlysta arter  
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och 
alla vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s 
art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.  
 
Fåglar  
Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som bedöms 
häcka med ca 1-5 par inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till 
fuktängen utmed diket i sydost medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen 
bedöms ekhagen längst i nordväst, utanför planområdet, vara den mest intressanta miljön 
ur fågelperspektiv med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata och rosenfink.   
 
Läderbagge  
Läderbagge är rödlistad och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre 
ekar. Inventering har genomförts i syfte att finna arten inom planerat planområde, men 
någon förekomst av lämpliga livsmiljöer har inte kunnat påvisas. Antalet rötskadade grova 
ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten brukar påträffas. Det 
bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området.   
 
Groddjur  
Det finns inga registrerade observationer i Artportalen av groddjur inom eller i direkt 

Klibbal som skyddas i planen. Skyddsvärda träd vid Svarta gården. 
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närhet till planområdet. Håvning efter larver/yngel har gjorts i början av juni månad 2014 
i de vattenmiljöer som pekats ut som potentiella lokaler. Inget tydde på att någon art har 
viktiga lekvatten inom planområdet. Området har bedömts som tämligen ointressant ur 
groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen i nordväst 
och som uteslutits ur planområdet, men som ändå kan tänkas beröras av planens 
genomförande.  
 
Kräldjur  
Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bland annat hasselsnok och sandödla 
har ingen av dessa arter påträffas. Området bedöms inte var särskilt värdefullt för 
ovanliga kräldjur.  
 
Fladdermöss  
Vid artinventeringen 2016 noterades ljudinspelning av tolv fladdermusarter. Förutom de 
vanligaste arterna nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vatten-
fladdermus och mustasch- och taigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus, 
brunlångöra och trollpipistrell. Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna 
fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och mindre brunfladdermus. Samtliga 
fladdermusarter finns upptagna i Artskyddsförordningens bilaga 1. Två arter dominerar 
helt i inventeringen och står för drygt 75 % av alla inspelningar, nämligen dvärgpipistrell 
och nordfladdermus. Dessa tillhör Sveriges mest vanliga arter och har i södra Sverige ett 
tämligen generellt biotopval. De är vanliga i städer, produktionsskog och i 
odlingslandskapet. Bedömningen är att trots det stora antalet påträffade arter är området 
perifert för fladdermöss. Det är huvudsakligen ett öppet område, med små skogsdungar 
som inte är sammanhängande med övrig skog. Miljön runt skogsdungarna är tämligen 
trivial utan våtmarker eller andra högprioriterade miljöer. Med undantag för 
dvärgpipistrell talar det mesta för att fladdermössen passerar eller endast tillfälligtvis 
besöker området. Det finns möjligen en koloni med dvärgpipistrell strax utanför 
detaljplanen men i övrigt fanns det inte någon indikation på kolonier.  
 
Ett samråd gällande fladdermössens påverkan av exploateringen har hållits och 
Länsstyrelsen i Blekinge har meddelat stöd för exploateringen under förutsättning att 
vissa försiktighetsmått vidtas. Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt 
mot naturmark eller uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera 
dragningskraften på insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd som är 
markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och 
arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Baserat på inventerade naturvärden har avvägningar gjorts för att balansera 
naturintressena i området med exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av 
det ursprungliga planområdet uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med 
markanvändning ”Natur” i planen. I kartbilden nedan redovisas inventerade objekt.  
Fyra områden planläggs inte för industri. Område 1 i bilden nedan, en igenväxande ekhage 
inklusive märgelgrav och stenmur, är en intressant miljö ur fågelperspektiv och har helt 
uteslutits ur detaljplanen. För detta område har SCM därtill slutit ett skogsvårdsavtal som 
innebär ett ansvar för att förvalta identifierade naturvärden.  
 
Tre områden ligger inom detaljplanen men planläggs som Natur. Detta gäller område 2, en 
skogsdunge där fladdermus noterats, område 3, fuktäng där buskskvätta och sävsparv 
noterats, och område 4, åkerholmar med odlingsrösen och övervuxen stenmur som ger 
gott skydd och varma platser åt kräldjur och insekter. Här finns hällar där kräldjur kan 
sola sig och den torra marken ger en varierad lav- och kärlväxtflora. Ett antal objekt  

(markerade som lila i den översta av bilderna på nästa sida) samt ett antal träd 
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bibehålls insprängda i övrig etablering medan de rödmarkerade objekten kommer att tas 
bort i samband med exploateringen. Skyddsvärda träd förses med 
egenskapsbestämmelsen n1 i plankartan och får inte tas bort utan marklov. Borttagande av 
objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, förutsätter att dispens från 
bestämmelsen i 7 kap 11 § miljöbalken lämnas. En sådan dispens har lämnats av 
Länsstyrelsen 2018-05-08 för borttagande av sju stenmurar och fyra åkerholmar 
(rödmarkerade i bilden nedan). De stenar som tas bort från stenmurar skall enligt beslutet 
användas för att bygga upp nya rösen i anslutning till området. Stenarna skall läggas som 
rösen på solexponerad yta. Vidare skall död ved från lövträd som tas bort i samband med 
stenmurarna läggas som en faunadepå i ett av de närliggande naturområdena. Nedersta 
kartan visar de hur naturområdena avgränsats i plankartan. Avgränsningar har gjorts 
utifrån förslag på hantering av naturvärden men anpassning har även skett efter topologi 
och förutsättningar på plats. 
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Geotekniska förhållanden 
Jordarterna inom området består av lera, berg, morän och silt. Berggrunden består av 
gnejs.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området är flackt och risk för skred och ras bedöms därför som mycket liten. Däremot kan 
det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra åtgärder vid 
grundläggning. 
 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar som är registrerade i fornminnesregistret finns inom själva 
planområdet. I närområdet finns ett antal lämningar. Detta indikerar att det kan finnas 
icke upptäckta lämningar inom planområdet. Dolda fornlämningsspår kan huvudsakligen 
påträffas för planområdets nordöstra respektive dess västra delar. Vid utveckling av 
området är det lämpligt med en tidig kontakt med länsstyrelsen. Eventuella fynd i 
samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt 
bestämmelserna i kulturminneslagen. 

 
 

Bebyggelseområden 
Bostäder/övrig bebyggelse 
Det finns idag ingen bostadsbebyggelse inom planområdet. Utanför planområdet utgörs 
bostadsbebyggelsen av enstaka, närbelägna bostadshus söder, öster och norr om 
planområdet. Väster om planområdet finns ett fåtal bostadshus på minst 200 meter 
avstånd från detaljplanegränsen och cirka 100 meter öster om Klavavägen finns två 
bostadshus. SCM:s kursgård finns centralt i området öster om Byggesvägen samt en äldre 
ekonomibyggnad, se foto nedan. Det finns även ett flertal mindre trähus inom 
planområdet som avses rivas vid exploatering av området. Kursgården används idag för 
SCM:s interna möten och utbildningsverksamhet. Byggnaden inrymmer även ett gym för 
personalen. Kursgården kan hyras av anställda för privat bruk. Den svarta byggnaden, 
Svarta gården, är tänkt för mötesverksamhet med möjlighet till övernattning. 
  

Ekonomibyggnad i området. 

 

SCM:s kursgård och Svarta gården. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser  

Inga bostäder föreslås inom planområdet. Kursgården och svarta gården planläggs med 
beteckningen R, Kultur och fritid. Ändamålet Kultur och fritid omfattar verksamheter som 
vänder sig till besökare, i det här fallet konferens- och kursgård. Lokaler som är avsedda 
för tillfällig övernattning ingår också i användningen. I användningen ingår också sådant 
som kan ses som komplement till det tillfälliga boendet. Byggnadshöjden regleras till max 
8 meter. 
 
Trafikbuller från verksamheten bedöms inte överskrida nuvarande riktvärden för 
trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Vid byggnation inom området kan vissa 
vibrationer uppkomma. Sannolikheten att det skulle bli så starka vibrationer att skador 
skulle uppkomma på bostadshus utanför planområdet anses som obefintlig då bostäderna 
ligger som närmast cirka 100 meter från exploateringsytorna. 
 

Verksamheter 
Ingen verksamhet bedrivs idag inom aktuellt planområde. Söder om aktuell detaljplan 
bedriver SCM sin verksamhet med storskaliga industribyggnader samt ytkrävande 
veduppläggningsytor. Fabriksbyggnaderna utgör ett landmärke som är väl synligt från 
flera håll. Fabriken i Mörrum startade sin verksamhet 1962 och utgör en av de större 
arbetsgivarna i kommunen. På arbetsplatsen arbetar idag cirka 330 personer. I Mörrum 
finns två produktionslinjer för tillverkning av pappers- och textilmassa. Fabriken är i drift 
dygnet runt hela året, förutom under underhållningsstop. 

SCM:s verksamhet söder om aktuell detaljplan. 

Veduppläggningsytor samt transportband i anslutning till fabriken. 
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Cirka 300 meter väster om planområdet finns Elleholms tomatodling som även den utgör 
ett landmärke. Verksamheten utgör cirka 25 500 kvadratmeter och där odlas årligen 1 350 
000 kg tomater. Anläggningen värms upp med överskottsvärme från SCM.  

 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
För att kunna öka SCM:s produktion till tillståndsgiven produktion krävs både ökad 
kapacitet i renseri/vedgård och energieffektiviseringar. Befintligt renseri är gammalt och 
har inte tillräckligt med kapacitet. Då ett nytt renseri har byggts krävs också större ytor 
för vedlagring.  
 
Marken inom planområdet regleras ca 30 hektar med ändamålet (J), industri. Med industri 
menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier, 
partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Inom J-betecknat 
område får järnvägsspår och gator anläggas. Inom industrimarken har en högsta totalhöjd 
för byggnad/anläggning föreslagits på 40 meter, exklusive skorsten och teknikutrymmen. 
Bestämmelser som gäller för hela planområdet är att Byggnader och anläggningar ska 
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granntomt. Eftersom Byggesvägen och 
Klavavägen är allmänna statliga vägar avsätts ett 12 meter byggnadsfritt område (prickad 
mark) från vägområdet utmed Byggesvägen och Klavavägen. Öster om SCM:s fabrik finns 
verksamhetens deponi. Transport av deponimassorna till deponin sker idag med dumprar 
över Klavavägen (väg 654). In- och utfart tillåts fortsatt vid denna överfart.  Det 
byggnadsfria avståndet kan användas för interna transporter och parkering.  
 
Delar av industrimarken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u). 
Med detaljplanen reserveras även mark för de luftledningar som går igenom området (l).   
 
Detaljplanen reglerar inte exploateringens största eller minsta omfattning. Detta innebär 
att större delen av industrimarken enligt detaljplanen är möjlig att bebygga. På så vis 
skapas en långsiktighet för verksamhetens utbyggnad.    
 

Ändrad lovplikt 
Planområdet är prioriterat i översiktsplanen och SCM omnämns som en av kommunens 
viktigaste industrier även år 2030. Inom området är det av mindre betydelse för 
omgivningen hur byggnader och anläggningar utformas i detalj. På avstånd är det de stora 
dragen hos SCM:s bebyggelse som påverkar upplevelsen. Många mindre förändringar, som 
inte bedöms behöva prövas genom bygglov, marklov eller rivningslov, kommer med tiden 
att behöva utföras. En precisering av lovplikten kan därför göras så att vissa åtgärder 
befrias från krav på lov.  
 
En komplettering av C39 genomfördes 1989-01-24 (C42) vilket innebar att vissa åtgärder 
som har med förändringar knutna till tillverkningsprocessen ska vara bygglovsbefriade. 
Nu aktuell detaljplan ersätter del av C39. Merparten av bestämmelserna för minskad 
lovplikt anses även lämpliga inom nu aktuell detaljplan. 
 
Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra följande åtgärder inom  
J-betecknat område: 

 Tillbyggnad eller annan ändring av byggnad med största byggnadsarea på 400 
kvm. 

 Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar. 
 Uppföra eller ändra murar eller plank. 
 Anordna eller ändra parkeringsplatser. 
 Uppföra eller ändra cisterner. 
 Att riva byggnader eller del av byggnader. 
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 För åtgärder som följer verksamhetens miljötillstånd.  
 För uppfyllnader och schakter på upp till 2 meter avseende verksamheter som inte 

omfattas av miljötillstånd . 
 
Anmälan om byggnation och rivningsarbeten ska göras till byggnadsnämnden minst tre 
veckor innan arbetena påbörjas. Detta gäller även lovbefriade åtgärder. Kraven i plan- och 
bygglagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera samt övriga normer 
och förordningar gäller även lovbefriade åtgärder.  
 
Service  
Ingen service bedrivs idag inom planområdet. Både offentlig och kommersiell service finns 
i Mörrums centrum, cirka 3 kilometer nordväst om planområdet. SCM:s bruksgård kan 
dock hyras ut till anställda för privat bruk. En restaurang finns i en av fabrikslokalerna, 
som främst används av SCM:s personal.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Ingen förändring rörande service kommer att ske på grund av detaljplanens 
genomförande. 
 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Planområdet består idag av öppna ängsmarker med inslag av skog och stenmurar som 
delar upp landskapet. Inga anlagda lekytor finns. Ett fåtal stigar går igenom området.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Eftersom markanvändningen kommer att bestå av industriverksamhet innehåller 
planområdet inga ytor särskilt avsatta för lek och rekreation. En exploatering av 
planområdet innebär att det blir mindre tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Eftersom 
området idag inte direkt nyttjas för rekreation och friluftsliv bedöms konsekvenserna bli 
relativt små. 
 
Tillgänglighet 
Planområdet består idag av öppna ängsmarker med inslag av skog och stenmurar som 
delar upp landskapet.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär att en del av ängs- och jordbruksmarken tas i anspråk som 
industrimark. Tillgängligheten förbättras då marken kommer att hårdgöras. Tomt som tas 
i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på 
kvartersmark. 
 
Gator och trafik 
Väg- och järnvägsnät 
Byggesvägen går centralt genom området och Klavavägen går i den östra 
planområdesgränsen. Söder om planområdet går Forsbackavägen och Elleholmsvägen. Ett 
enkelspårigt järnvägsspår som ägs och används av SCM går genom området i nord-sydlig 
riktning. Mindre grusvägar finns inom området som hör till SCM:s interna vägnät.  
 
Väg 554 fungerar som omledningsväg för E22 när denna behöver stängas av, till exempel 
på grund av olyckor eller underhåll. Avstängningar för underhåll sker cirka 3-4 gånger per 
år, främst sommartid.  
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Karta över det övergripande vägnätet samt järnväg. Prickad linje illustrerar planområdesgränsen.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
På sikt planeras för en ny vägsträckning strax väster om planområdet, mellan diket och 
luftledningen. Det nya vägområdet ingår dock inte i nu aktuell detaljplan. Läs mer under 
rubriken ”Transportarbete” nedan. 

 
En generell bestämmelse som gäller inom kvartersmark för industri (J), innebär att 
Järnvägsspår och gator får anläggas inom kvartersmark, J. Bestämmelsen gör det möjligt 
att anlägga dubbelspår i området. På sikt skulle en satsning på den interna järnvägen 
kunna minska andelen gods som går på lastbil, såväl lokalt som regionalt.  
Industrispåret är inte utpekat som rekommenderad led för farligt gods. Dock sker tunga 
transporter (vissa av dem innehållande farligt gods) till och från SCM:s verksamhet. Läs 
mer om riskerna förknippade med transporterna av farligt gods samt rekommendationer 
under rubriken ”Tunga transporter och farligt gods” på sidan 14.   
 
Enligt väglagen måste man alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten (Trafikverket) 
för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Tillstånd krävs även om en 
anslutning ska ändras, till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad 
utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Väghållningsmyndigheten prövar om den 
tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på 
den allmänna vägen. I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela 
föreskrifter om väganslutningens läge och utförande i övrigt. Eftersom det i dagsläget inte 
är beslutat hur marken väster om Byggesvägen kommer att nyttjas hänvisas eventuella 
anslutningar till tillståndet där placeringar och utformningar prövas hos 
väghållningsmyndigheten (Trafikverket). Ansökan om anslutning måste ske i god tid före 
anläggande av utfart. I planförslaget gäller utfartsförbud, med undantag för befintliga in- 
och utfarter, längs Byggesvägen och Klavavägen. 
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Gång- och cykelvägnät 
Idag saknas separerade gång- och cykelvägar utmed huvuddelen av Byggesvägen. Gång- 
och cykeltrafiken hänvisas till befintliga vägar och bland annat används Forsbackavägen 
som cykelstråk mellan Mörrum och SCM. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Föreslagen detaljplan föranleder inga förändringar vad gäller gång- och cykelnätet. 
 
Angöring och parkering 
Planområdet angörs idag via Byggesvägen och Klavavägen som går öster om planområdet. 
I anslutning till Bruksgården och Svarta gården finns en anlagd parkeringsyta med plats 
för cirka 10 bilar. Det finns även en större grusyta söder om parkeringsplatsen som kan 
användas för parkering.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planområdet kommer även fortsättningsvis att angöras via Byggesvägen. Det finns ett 
flertal luftledningar inom planområdet. En luftledning för högspänning ska vara 
framdragen på betryggande vertikalt och horisontellt avstånd från parkeringsplatser. Vid 
bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge betryggande säkerhet vid 
parkeringsplatser ska hänsyn tas till vilken typ av fordon som är avsedda för transport av 
explosiva eller brandfarliga varor. Skyltar måste monteras för att tydliggöra att fordon 
med brandfarlig vara inte får parkera i närheten av ledningen enligt ovan angivna mått. 
Ingen skyltning tillåts i närheten av faslinorna. Inom l-området på plankartan får inte 
parkeringsplatser anordnas utan att kontakt tas med ledningsägaren. 
 
Minskad lovplikt gäller för att anordna eller väsentligt ändra parkeringsplatser. Läs mer 
vad som gäller under rubriken ”Bebyggelseområden – Ändrad lovplikt” på sidan 26.  
 
Transportarbete 
På den del av Byggesvägen som ligger inom planområdet passerade år 2004 totalt 1400 
fordon per dygn, varav 22 % tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h.  
 
Trafikverket är väghållare för vägsträckan fram till korsningen 
Elleholmsvägen/Byggesvägen, och SCM ansvarar för den återstående vägsträckan fram till 
vakten. 
 
Utöver transporter med lastbil sker en del transporter på järnväg. Under vardagar avgår 
två tåg dagligen med färdiga produkter. Kemikalietransporter ankommer under vardagar, 
vedråvara ankommer på vardagar och i enstaka fall på helger.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter 
jämfört med dagens situation. Trafikökningen är dock inte större än att den ryms inom 
SCM:s idag tillståndsgivna produktion. Framräknade trafiksiffror år 2020 framgår av 
figuren nedan. Den föreslagna trafiklösningen bedöms ha kapacitet för den beräknade 
trafikökningen.  
 

 
Figuren illustrerar trafikflöden i SCM:s närhet och bedömda flöden till och från verksamheten år 2020. 
Röda siffror är uppmätt trafik hämtad från Trafikverket, procentsatsen representerar andel tung 
trafik. Siffror i svart är den beräknade trafiken som har SCM som målpunkt, baserat på SCM:s 
bedömda produktion år 2020. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, 
daterad 2018-11-16. 

 
 
Byggesvägen inom planområdet planläggs som allmän plats, (betecknad med 
GENOMFART i plankartan), med Trafikverket som väghållare. SCM äger marken. 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Skälen till enskilt huvudmannaskap 
framgår i avsnittet ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap”.  
 

Diskussioner om framtida ny in- och utfart till SCM 
Den planerade produktionsökningen i SCM:s verksamhet medför att nuvarande in- och 
utfarter till anläggningen samt nuvarande sträckning av väg 554 (Byggesvägen) på sikt 
behöver ses över. Diskussioner pågår därför om ny vägsträckning i anslutning till 
planområdet.  
 
Mot bakgrund av pågående och planerad utveckling har SCM låtit utföra en förenklad 
åtgärdsvalsstudie i samverkan med Trafikverket och Karlshamns kommun. Syftet med 
åtgärdsvalsstudien är att hitta lösningar för den in- och utfartsproblematik som 
uppkommer när SCM utökar sin verksamhet. Åtgärdsvalsstudien redovisar en ombyggnad 
av väg 554 i ny sträckning som lämplig åtgärd då det skulle innebära förbättrade 
transportflöden och möjlighet till effektivare utnyttjande av Södras fastighet. Ett avtal 
mellan SCM och trafikverket har tecknats. Avtalets syfte är att klargöra ansvaret för vidare 
planering och finansiering av de åtgärder som föranleds av pågående detaljplan och dess 
genomförande.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser 
De kommande förändringarna vad gäller den nya in- och infarten till SCM hanteras inte 
inom nu aktuell detaljplan. För att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och 
skifta från allmän väg till enskild väg för berörd del av väg 554 (Byggesvägen) eller för att 
bygga om den allmänna vägen genom en ny sträckning, krävs att vägplan upprättas enligt 
Väglagen. En vägplan kommer att upprättas utanför den nu aktuella detaljplanen. 
Placeringen som diskuteras ligger strax väster om nu aktuell detaljplan. I samband med 
detta kan skifte ske, från allmän väg till enskild väg, för berörd del av Byggesvägen, så att 
SCM kan nyttja den som en internväg. I planförslaget planläggs Byggesvägen som 
allmänplats (GENOMFART). Eftersom Södra skogsägarna ekonomisk förening är 
fastighetsägare och sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt, 
anges ett enskilt huvudmannaskap. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet trafikeras inte av kollektivtrafik i dagsläget. Närmaste hållplats är Skogsgård, 
linje 330/350, cirka 1 km norr om planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ingen förändring föreslås i aktuell detaljplan. Om fler arbetsplatser skapas i området ökar 
dock behovet av kollektivtrafik. Det är dock inget som regleras i detaljplanen.  

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Råvatten till SCM:s verksamhet tas idag från Mörrumsån. Det renas till olika kvaliteter 
efter behov. För att tillvarata och återföra de ämnen som vid driftstörningar kan avgå från 
processen leds golvavloppen till pumpgropar. Pumpgropar finns i kokeri, tvätt, sodahuset, 
indunstningen och mixeriet. Om avloppsvattnet blir luthaltigt ser en konduktivitetsvakt 
(mätare av vätskans ledningsförmåga) till att avloppet återpumpas till processen.  
 
På Södra Cell Mörrum finns tre separata avloppsflöden med tillhörande renings-
anläggningar: 
 Blekeriavloppet som renas i en biologisk reningsanläggning med biosedimentering 

och skivfilter. 
 Fiberförande avloppet som renas i en fibersedimentering. 
 Industriavloppet som renas i en lamellsedimentering. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Karlshamns kommun har under en tid diskuterat hur samhället Mörrums framtida 
avloppsvattenhantering ska hanteras. En rapport, Utredning av Mörrums framtida av 
avloppshantering, har tagits fram av WSP under 2012 på uppdrag av Karlshamns kommun. 
Syftet med rapporten är att beskriva en möjlig teknisk lösning och sammanställa 
miljömässiga konsekvenser och kostnader för det alternativet då Mörrums framtida 
avloppshantering sker via överföring till Sternö avloppsreningsverk (ARV). Framtida 
hantering av avloppsvatten från Mörrum kan lösas genom att det pumpas via en 
överföringsledning till Sternö ARV. Vid Mörrums ARV byggs en ny pumpstation som 
kopplas samman med det magasinsvolym som finns vid avloppsreningsverket. 
Ledningssträckan delas upp i två delsträckor och ytterligare en pumpstation uppförs 
därför på sträckan. Ett u-område planläggs i den norra planområdesgränsen av aktuell 
detaljplan. Öster om Bruksgården sneddar ledningen söder ut och ansluter Klavavägen i 
öst. Ett u-område planeras för den framtida ledningen samt befintlig kraftledning som 
avses att markförläggas. U-områdets bredd är genomgående cirka 20 meter. I den östra 
delen finns även del av fjärrvärmeledningen.  I den sydöstra delen av planområdet, väster 
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om Klavavägen, har en ny pumpstation anlagts. Ett (E)- område, teknisk anläggning, 
bekräftar denna användning i plankartan. 
 
Ledningsträckningen har lokaliserats för att i största möjliga mån undvika berg. Den nya 
pumpstationen kan medföra en ökad risk för luktolägenheter i det området. För att 
minimera denna risk kan luktreducering med exempelvis bark/kolfilter användas. Detta 
är dock ingenting som kan regleras i detaljplanen. Det finns två bostadshus i närheten, 
cirka 100 meter från pumpstationen som ägs av SCM. Husen används inte som 
privatbostäder idag.  
 
Mörrum försörjs idag med dricksvatten från Asarum via två ledningar av typerna V400 
och V100. Vid ett driftavbrott på V400 klarar inte V100 att förse Mörrum med 
dricksvatten. Tillsammans med tryckavloppsledningen har därför en vattenledning lagts 
för att skapa säkerhet i dricksvattenförsörjningen till Mörrum. I samband med 
spillvattenledningen har även en dricksvattenledning anlagts. Denna möjliggör anslutning 
av SCM till kommunalt dricksvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten 

Hela fabriksområdets dagvatten, söder om aktuellt planområde, leds till den gemensamma 
avloppstuben från fabriken, dels via separata ledningar och dels via bäck väster om 
fabriken. Denna bäck dränerar även ett område väster om fabriken. Bäckens vatten 
pumpas in i lamellsedimenteringen.  
 
Diket som går genom området består av ett dikesföretag, akt 124, Vekerum stora 
företaget, se karta nedan. Planområdet ligger inom avrinningsområdet Sternö-Stilleryd 
85/86 och berör vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten. Planområdet berör inte något 
skyddsområde för vattentäkt och ligger inte inom område klassat som 
grundvattenförekomst enligt vattendirektivet. Dikningsföretagen som idag avvattnar 
planområdet mynnar i Byggesviken. Läs mer om dikningsföretag och samfälld mark på 
sidan 40.Viken ingår i vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten som har en måttlig 
ekologisk status. Den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten innebär att 
god ekologisk status ska vara uppnådd till år 2021. Tidsfristen beror på att 
övergödningsproblemen i Östersjön är komplexa att lösa och kräver tid. Den kemiska 

 
Den röda linjen på kartan illustrerar den 
nya ledningssträckan för vatten- och 
avlopp genom planområdet. I den sydöstra 
delen av planområdet, väster om 
Klavavägen ligger en pumpstation (röd 
cirkel på kartan). 
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statusen (exklusive kvicksilver) för förekomsten är god. Den gällande 
miljökvalitetsnormen innebär att vattenförekomsten ska ha god kemisk ytvattensstatus 
till år 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över dikesföretag inom planområdet.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser 
Detaljplanen reglerar inte exploateringens största eller minsta omfattning. Detta innebär 
att större delen av industrimarken enligt detaljplanen är möjlig att bebygga. Större delen 
av marken kan därför komma att hårdgöras inom planområdet. En förändrad 
markanvändning i området till en större andel hårdgjorda ytor kommer att påverka 
avrinningen i området. Ur flödessynpunkt leder en ökning av andelen hårdgjorda ytor till 
större dagvattenflöden jämfört med jordbruksmark där infiltration kan ske. Ett större 
flöde kan öka risken för översvämning nedströms. Då recipienten idag är havet, bedöms 
denna risk som en lokal fråga inom planområdet. Beroende på kapacitet hos det lokala 
dagvattennätet respektive reningsverket, om detta används för rening av dagvatten, kan 
fördröjning av dagvatten krävas. Detta kan göras i magasin med olika typer av utformning. 
Eftersom ytorna beräknas få en hög hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora 
utjämningsvolymer som följd. Genom att andelen hårdgjorda ytor ökar i området, minskar 
även den naturliga bindningen av föroreningar till markpartiklar då vattnet inte längre 
infiltrerar ner i marken. Ökad trafik, parkeringsytor och vägar inom planområdet innebär 
en ökad föroreningsspridning från bilar och tyngre fordon i form av bensin, olja och 
tungmetaller.   
 
Dagvatten från planerad vedgård och biobränslet som säsongslagras samt övrig framtida 
industri inom planområdet, innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten hos 
dagvattnet. Det kan dessutom finnas en risk för förorening av dagvatten genom olycka 
som leder till utsläpp från enskilda verksamheter inom planområdet. Vatten som idag 
infiltrerar i marken och avleds via dikningsföretagen till havsviken kommer successivt att 
minska i takt med att de hårdgjorda ytorna ökar. Dagvattnet som bildas kommer enligt 
dagens modell istället att ledas till fabrikens reningsanläggning. Genom att vid 
avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl genomtänkta 
dagvattenlösningar, som både fördröjer flöden och säkerställer en god vattenkvalitet, kan 
den negativa påverkan begränsas.  Bestämmelsen, (DIKE), Diket ska bevaras och kan 
omlokaliseras, innebär att det befintliga diket som avvattnar avrinningsområdet kan 
omlokaliseras inom det östra planområdet.  
 
I till MKB:n tillhörande PM Dagvatten, daterat 2018-10-31, redogörs för översiktliga 
dagvattenberäkningar. Utredningen utgör underlag för att bedöma om befintlig 
reningsanläggning har tillräcklig kapacitet. En mera detaljerad redovisning av hantering 
och konsekvenser av dagvatten från planområdet kommer att ingå i anmälan alternativt 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet 
eller vid etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.  
 
I samband med en dagvattenutredning bör en utökning av våtmarken i sydöstra delen av 
planområdet studeras. Våtmarken planläggs som Natur och kan därmed säkerställas. 
Genom att vid avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl 
genomtänkta dagvattenlösningar som både fördröjer flöden och säkerställer en god 
vattenkvalitet, kan den negativa påverkan begränsas.  
 
Förutsatt att de skadeförebyggande åtgärder som beskrivs i MKB:n genomförs, är 
bedömningen att detaljplanen inte medför några nämnvärda miljökonsekvenser avseende 
vatten. Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer 
för vatten. 
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Avfall 
Avfall i form av kalk, mesa, grönlutslam, sot och aska deponeras på deponi som ägs av SCM 
och är belägen cirka 1 kilometer öster om fabriken. Lakvatten från bägge deponierna leds 
till det gemensamma systemet för fabriksavlopp. Transport av deponimassorna till 
deponin sker idag med dumprar över Klavavägen.  
 
Farligt avfall som uppstår vid bruket transporteras och omhändertas av godkända företag. 
Avfallet består av bland annat kemikalier som spillolja och färger, samt oljefilter och 
lysrör. Spillolja från verksamheten skickas till omhändertagare av farligt avfall.  Farligt 
avfall minimeras i möjligaste mån genom att mindre farliga produkter och kemikalier väljs 
enligt substitutionsprincipen.  Materialåtervinning och källsortering sker inom bruket. En 
osorterad avfallshämtning sker av VMAB varannan vecka.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Det nya planområdes avfall kommer att hanteras enligt SCM:s rutiner beskrivna ovan. 
 
Värme  
Sedan 1988 har SCM levererat fjärrvärme till Karlshamns Energi för uppvärmning av 
bland annat delar av Karlshamn, Asarum och Mörrum. Vid massatillverkningen uppstår ett 
visst överskott av värme. Värmen utgörs huvudsakligen av sekundärvärme från 
indunstningen som värmer fjärrvärmvattnet.  Det uppvärmda vattnet pumpas genom en 
fyra kilometer lång fjärrvärmeledning till Stilleryd, där Karlshamn Energi har en oljeeldad 
hetvattencentral. Därefter pumpas vattnet vidare in till fjärrvärmenätet i Karlshamn, 
Asarum, Mörrum och Svängsta. Den oljeeldade hetvattencentralen används som reserv 
under kalla vinterdagar och vid tillfällen då produktionen vid SCM står stilla. 
  
Hela fjärrvärmedistributionen i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta motsvarar 
energiinnehållet i 16 000 m3 olja per år och av detta utgörs alltså mer än 95 % av 
biobränslebaserad överskottsvärme. Fjärrvärmeledningen går idag genom den södra 
delen av planområdet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planområdet avses anslutas till fjärrvärmenätet och befintlig ledning planläggs som u-
område på plankartan, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Tele, el och bredband 
Telia Sonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och möjlighet till 
bredbandskoppling finns. Beroende på hur den kommande byggnationen placeras kan 
teleanläggningar/rättigheter komma att beröras. Flyttningar eller andra åtgärder som 
krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. 
 
SCM är självförsörjande vad gäller elförbrukning, genom att tillverka egen el i tre 
mottrycksturbiner och utnyttja ånga från pannorna.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Möjlighet finns att ansluta Telia Soneras fiber som ligger i transportnätet.  
 
Kraftledningar 
Det finns ett flertal ledningar som går genom området, se kartan nedan. De gul- och 
rödmarkerade ledningarna utgör 50 kV och de vitmarkerade utgör 10 kV.  
Enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2010:1) finns ett regelverk kring hur 
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friledning ska vara utformad. Föreskrifterna ställer högre krav på en luftledning som är 
framdragen inom detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke 
detaljplanelagt område.  
 

 
Kartan redovisar befintliga ledningar inom och utanför området samt planerade förändringar. 
Prickad linje utgör aktuellt planområde.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Ett l-område har införts med en erforderlig bredd på 30 meter i anslutning till 50 kV-
ledningen samt 20 meter i anslutning till 10 kV. Inom med l-betecknat område får det inte 
byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandet av elektriska 
ledningar. Det får inte heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin 
höjd kan utgöra fara för ledningen. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller 
särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. Innan markarbete påbörjas inom 
planområdet måste kabelvisning i fält göras. 
 
I planområdets nordöstra del har områden planlagts som Natur, genom vilka befintliga 
luftledningar löper idag. Planbestämmelsen Natur syftar till att skydda naturvärden på 
platsen och bedömningen är att markreservatet avseende befintliga luftledningarna kan 
kombineras med detta ändamål.  
 
E.ON har på begäran av SCM ansökt om tillstånd att kabla luftledningen Horsaryd – 
Mörrums bruk, den del av 50 kV-ledningen som går österut (röd linje på ovanstående 
karta). Koncessionsansökan har beviljats och luftledningen kommer att markförläggas 
inom den tid som anges i ansökan (senast 2021). Den nya dragningen kommer att finnas i 



2019-02-19     Antagandehand l i ng  

Planbesk r ivn ing  •  Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell Mörrum) 

 

 
 

34  

ett u-område norr om befintlig ledning, längs med den norra planområdesgränsen. Se röd 
streckad linje på ovanstående karta. Då luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk i nuläget 
(under arbetet med detaljplanen) ej fullt ut är utförd såsom kraven för detaljplanelagt 
område anger, har EO:n sökt, och 2019-02-05 beviljats, dispens hos Elsäkerhetsverket 
från dessa bestämmelser tills dess att ledningen kan markförläggas. 
 
E.ON har även ansökt om tillstånd att kabla 50 kV luftledningen Hemsjö – Mörrums bruk 
(gul linje på ovanstående karta). Ledningen går norrut utanför västra delen av 
planområdet och avses ej i nuläget att markförläggas. Om så ska ske i framtiden är det 
planerat att ske väster om den befintliga luftledningen, i ett område strax utanför det nu 
aktuella planområdet. 
 
På sikt planerar SCM att dra om den allmänna vägen (Byggesvägen) vilken i dagsläget går 
genom industriområdet. Alternativ har studerats på lämpliga vägsträckningar och 
alternativet som anses mest lämplig är mellan diket och luftledningen strax väster om 
planområdet. Med tanke på osäkerheten gällande kabling av luftledningen Hemsjö-
Mörrums bruk kan den framtida vägen komma att behöva anpassas efter luftledningen. 
Gällande kablingen av luftledningen Horsaryd – Mörrums bruk kommer troligen kablarna 
att förläggas innan vägen anläggs. Vägens läge behöver i så fall anpassas efter kablarna. 
 
Då befintliga luftledningar inte är byggda för detaljplanelagt område och därmed inte 
uppfyller kraven, är det viktigt att inga bygglov får beviljas i områden  med ledningar 
under den tid luftledningarna finns kvar. Vid en framtida kablifiering och ombyggnad av 
kvarstående luftledning behövs en planändring för att då anpassa plankartan till nya 
förhållanden. När i tiden detta blir aktuellt är oklart varför nu befintliga ledningar i mark 
och luft förses med u- respektive l-område i plankartan. Plankartan förses även med u-
område för planerad framtida kablifiering. 
 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (till exempel för förlorad 
byggrätt).  
 
Då luftledningar inom området planeras att markförläggas kan det bli aktuellt att ändra 
planen före genomförandetidens utgång. Detta för att ta bort l-områden och möjliggöra 
byggnation inom berört område. Grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före 
genomförandetidens utgång om inte berörda fastighetsägare godkänner det. Undantaget 
är om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. Med 
hänsyn till ovanstående görs bedömningen är att en planändring för att ta bort l-områden 
bör kunna göras innan genomförandetidens slut med stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 
39 §. 
  
 

Ändrad lovplikt 
Inom delar av planområdet medges ändrad lovplikt i olika omfattning. De upplysningar 
som, tillsammans med bestämmelserna om ändrad lovplikt, ska beaktas framgår av 
plankartan. Under rubriken ”Bebyggelseområden – Ändrad lovplikt” på sidan 23 beskrivs 
bestämmelserna samt motiveringen till ändrad lovplikt.  
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Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat 
planavtal med fastighetsägaren. För genomförandet av planen ansvarar exploatören. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av 
egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för 
fjärrvärmeledningar och E.ON för allmänna elledningar. Telia Sonera AB är huvudman för 
teleanläggningar. 
 

Huvudmannaskap för allmän plats 
I detaljplanen råder enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Enligt plan- och bygglagen 
ska kommunen vara huvudman för allmän plats, men om det finns särskilda skäl kan 
kommunen dock bestämma att huvudmannaskapet ska vara enskilt.  
 
Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän plats 
Genom planområdet går väg 554, Byggesvägen. För att på sikt skapa en bättre 
trafiksituation planeras det för en ny vägsträckning av Byggesvägen strax väster om 
planområdet. Syftet är att i ett senare skede kunna förändra förhållandet och skifta från 
allmän väg till enskild väg för berörd del av Byggesvägen, så att SCM kan nyttja den som en 
internväg. Eftersom Södra skogsägarna ekonomisk förening är fastighetsägare och 
sannolikt den som har behov av markområdet vid förändrad vägrätt, anges ett enskilt 
huvudmannaskap. Skulle vägrätten för Byggesvägen dras in genom en vägplaneprocess 
faller vägen tillbaka till fastighetsägaren.  
 
Det enskilda huvudmannaskapet omfattar även de områden som är planlagda som Natur. 
Det handlar om fyra områden inom industriområdet. Dessa områden har fått statusen 
allmän plats/Natur för att de naturvärden som finns här ska värnas. Områdena ska 
hanteras med hänsyn till det förslag till hantering av naturvärden som tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Då naturområden är omgivna av industrimark som avses 
exploateras, görs bedömningen att tillgängligheten för allmänheten kommer att vara 
begränsad. 
 

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Ett avtal har 
även tecknats mellan SCM och Trafikverket. Avtalets syfte är att klargöra ansvaret för 
vidare planering och finansiering av de åtgärder som föranleds av pågående detaljplan och 
dess genomförande.  
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Fastighetsrättsliga åtgärder 
Lantmäteriförrättning 
Detaljplanen medger en pumpstation i sydöstra delen av planområdet (E).  
Pumpstationen är byggd och ingår i ledningsrätt för VA-ledning. 
 

Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kartan visar planområdet samt omkringliggande fastigheter. Stor del av den angränsande 
marken ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening.  
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Rävabygget 4:1 - ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening  

 
Planbestämmelser: 
Rävabygget 4:1 omfattas av alla 
bestämmelser på plankartan. 
Huvudsakligen regleras marken för 
industriändamål, J i plankartan men 
det finns även mindre områden som är 
planlagda som Natur. Området med 
befintlig kursgård får användningen 
Kultur, R i plankartan, vilket bekräftar 
den användning som finns idag. 
Med detaljplanen skapas möjligheter 
för SCM att kunna utveckla sin 
verksamhet norr om befintlig. 
 

 Större delen av Rävabygget 4:1 omfattas inte av någon gällande detaljplan. Södra delen av 
fastigheten omfattas av den gällande detaljplanen C39 och C42, större delen omfattas i 
denna av ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas). Med aktuell detaljplan tas 
merparten av den ”prickade marken” bort.  
Servitut eller ledningsrätt kan komma att upprättas för rätten till underjordiska ledningar 
i fastigheten. Om ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs 
lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. Detaljplanen 
medger för en pumpstation i sydöstra delen av planområdet (E). Pumpstationen är byggd 
och ingår i ledningsrätt för VA-ledning. Minsta avstånd mellan transformatorstation och 
brännbar byggnad eller upplag ska vara 5 meter. 
Strandskydd upphävs inom kvartersmark. 
 
Vekerum 7:8, 7:9 och 9:15 - ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening 

 
Planbestämmelser: 

- Industri 
- u- och l-områden 
- Järnvägsspår och gator får 

anläggas inom kvartersmark, J. 
- Byggnad/anläggning ska placeras 

minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. 

- Högsta totalhöjd för 
byggnad/anläggning är 40 meter, 
exklusive skorsten och 
teknikutrymmen. 

- Byggnad där människor 
stadigvarande vistas ska utföras i   

                                                                                                           radonskyddat utförande.   
                                                                              

- Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är +3,0 meter i kommunens koordinatsystem. 
Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som 
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras att skadas av vatten.   

- Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom J-
betecknat område, se plankarta. 
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Fastigheterna utgörs av järnväg och ägdes tidigare av Trafikverket. Järnvägen används 
som ett industrispår till SCM verksamhet. Med föreslagen detaljplan kan industrispåret  
delvis komma att bli dubbelspårigt. Detta kan ske såväl på fastigheterna Vekerum 7:8, 7:9 
och 9:15 som på Rävabygget 4:1 då järnvägsspår och gator får anläggas inom 
industriområdet (J).  
 
Vekerum s:1 – privata fastighetsägare i samfälld väg  

   
Planbestämmelser: 

- Genomfart 
- Industri 
- Prickad mark 
- u- och l-områden 
- Järnvägsspår och gator får 

anläggas inom kvartersmark, J. 
- Byggnad/anläggning ska placeras 

minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. 

- Högsta totalhöjd för 
byggnad/anläggning är 40 meter, 
exklusive skorsten och               

                                                                                                  teknikutrymmen. 
- Byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i radonskyddat 

utförande. 
- Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är +3,0 meter i kommunens koordinatsystem. 

Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som 
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten.   

- Kommunen är huvudman för allmän plats. 
- Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom J-

betecknat område, se plankarta. 

Vekerum 30:1 och Vekerums bys skifteslag är delägande i Vekerum s:1. Samfälligheten 
utgörs av en väg som leder till en upplagsyta som används av SCM. I och med att vägen 
endast nyttjas av SCM, bör den del av samfälligheten Vekerum s:1 som ingår i planområdet 
upphävas. Samfälligheten kan upphävas genom att SCM ansöker hos Lantmäteriet om 
fastighetsreglering för att överföra aktuellt område av Vekerum S:1 till Rävabygget 4:1. 
Kostnad för lantmäteriförrättningen samt ersättning till delägarna i samfälligheten för 
markavståendet bekostas av SCM. 
 
Vekerum s:5 - privata fastighetsägare i samfällt dike 

 
Planbestämmelser: 

- Industri 
- u- och l-områden 
- Järnvägsspår och gator får anläggas 

inom kvartersmark, J. 
- Diket ska bevaras och kan 

omlokaliseras. 
- Byggnad/anläggning ska placeras 

minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. 

- Högsta totalhöjd för 
byggnad/anläggning är 40 meter, 
exklusive skorsten och 
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teknikutrymmen. 
- Byggnad där människor stadigvarande vistas ska utföras i radonskyddat 

utförande. 
- Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är + 3,0 meter i kommunens koordinatsystem. 

Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som 
genom särskild grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten.   

- Strandskydd upphävs inom kvartersmark. 
- Bygglov, marklov och rivningslov krävs inte för att utföra vissa åtgärder inom J-

betecknat område, se plankarta. 
 
Vekerums bys skifteslag är delägande fastighet i Vekerum s:5.  Samfälligheten utgörs av ett 
dike. För att ändra eller flytta dikena krävs omprövning av dikningsföretaget samt 
tillstånd för vattenverksamhet, läs mer under rubriken ”Dikningsföretag – samfälld mark” 
nedan. Om man väljer att omlokalisera diket måste man antingen omlokalisera 
samfälligheten eller upphäva den. Samfälligheten kan upphävas eller omlokaliseras genom 
att SCM ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering för att överföra aktuellt område 
av Vekerum S:5 till Rävabygget 4:1 alternativt en fastighetsreglering för markbyte mellan 
Rävabygget 4:1 och Vekerum S:5. Kostnad för lantmäteriförrättningen samt eventuell 
ersättning till delägarna i samfälligheten för markavstående bekostas av SCM. 
 

 
Vekerum S:11 
Samfälligheten ligger delvis inom planområdet. I 
detaljplanen utgörs samfälligheten dels av 
Byggesvägen och dels av område planlagt för 
Kultur, konferensanläggning. Den del av 
samfälligheten som är planlagd som kvartersmark 
är prickad vilket innebär att marken inte får 
bebyggas.  
 

 

 
 
 
 

 
Påverkan på fastigheter på omkringliggande fastigheter 
Elleholm 34:1 och 36:1 samt Vekerum 4:37, 9:2, 13:1 och 22:1  
– privata fastighetsägare  

Ovanstående fastigheter kan bli berörda av 
föreslagen detaljplan genom att tidigare 
naturmark tas i anspråk till industrimark där 
nya byggnader kan komma att uppföras.  
 
Inga fastighetsrättsliga åtgärder föreslås för 
ovan nämnda fastigheter. 
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Vekerum 10:28 och Elleholm 35:1  
- privata fastighetsägare 
Ovanstående fastigheter kan bli berörda av 
föreslagen detaljplan genom att tidigare 
naturmark tas i anspråk till industrimark där 
nya byggnader kan komma att uppföras. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär att 
antalet trafikrörelser kan komma att öka.  
Trafikmängden till SCM bedöms öka i 
samband med att verksamheten utökas. 
Trafiken till SCM för år 2020 bedöms till cirka 
900 fordon per dygn varav 350 fordon är 
personbilar. En ökning med cirka 100 fordon 
per dygn jämfört med år 2014. Inga 
fastighetsrättsliga åtgärder föreslås för ovan     

    nämnda fastigheter. 

 
Dikningsföretag – Samfälld mark 
För dikena genom området gäller fastställda dikningsföretag. För att ändra eller flytta 
dikena krävs omprövning av dikningsföretaget samt tillstånd för vattenverksamhet. 
Sådana ärenden prövas av Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen hindrar inte att en 
sådan prövning görs då dikenas sträckning inte fastläggs i detaljplanen.  
 
Inlösen av samfälld mark kan ske genom lantmäteriförrättning. Den fastighetsägare som 
vill lösa till sig den samfällda marken får ansöka om och bekosta erforderlig 
fastighetsbildning. I förrättningen fattas beslut om inlösen är möjligt eller inte, samt vilken 
ersättning som ska utgå till delägarna i samfälligheten. 
 

Servitut 
Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Om 
ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, 
vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. 

 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av sökande, vilket i detta fall är Södra 
Cell Mörrum. Dessa kostnader regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan 
parterna. 
 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd 
(byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. Eventuell flytt av 
ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc) initierad av 
exploatören bekostas av densamme. Detsamma gäller samtliga ombyggnadskostnader 
inklusive kostnader för koncessionshantering/ansökan. Koncessionsansökan har beviljats 
för att markförlägga luftledning inom en femårsperiod. När luftledningarna ska 
markförläggas krävs planändring för att ta bort l-områden. Då befintliga luftledningar  i 
nuläget ej fullt ut är utförda enligt kraven för detaljplanelagt område, har dispens  beviljats 
hos Elsäkerhetsverket från dessa bestämmelser tills dess att ledningen kan markförläggas. 
Skulle det inte bli aktuellt med en kablifiering av berörd kraftledning är exploatören 
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ansvarig för att ta kostnaden för att få kraftledningen anpassad till detaljplanerat område. 
 
Lantmäteriförrättning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att 
föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar 
fastighetsägaren.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den 
enskilde fastighetsägaren. 

 
 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Utredningar som gjorts under planarbetets gång återfinns under rubriken ”Handlingar” på 
sidan 3 eller som bilagor till MKB, daterad 2018-11-16. 
 
 

Resurshushållning 
Iordningställande av planområdet kommer att innebära en hel del markarbeten. Skog, äng 
och jordbruksmark behöver tas bort och mark som ska exploateras måste markberedas. 
Genom att planlägga för verksamheter i anslutning till redan etablerad 
industriverksamhet kan befintlig teknisk infrastruktur, som VA-ledningar och vägnät samt 
järnväg utnyttjas. Arbetstillfällen kan bibehållas och fler kan komma att skapas då SCM 
utökar sin produktion vilket är positivt för kommunen. Befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och därmed medverkar detaljplanen i hög grad till skapandet av ett långsiktigt 
hållbart samhälle, vilket tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Nina Malo, Anna Ekman och Lena Jarl Hellgren i 
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän på stadsbyggnadsavdelningen. 
 
 
 
 
Karlshamn den 19 februari 2019 
 
 
 
 
 
Lena Jarl Hellgren Emina Kovacic 
Planarkitekt             Stadsarkitekt 
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