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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 
Upphävande av del av detaljplan för del av Karlshamn 5:1, Saltsjöbadsvägen, 
Karlshamns kommun, Blekinge län.  
 
 

 
Flygfoto med berört område inringat  
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Varför görs en undersökning? 
En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken 
reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns 
bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. 
 
Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma 
att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan 
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång. 
 
Planuppdraget 
 
Bakgrund  
Planarbetet har initierats av Johan Persson, ägare av bostadshus på arrendetomt på 
Saltsjöbadsvägen 37, för att möjliggöra upphävande av del av stadsplan A186.  
Byggnadsnämnden ställde sig 2019-03-06 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.  
 
Syfte  
Planarbetet syftar till att upphäva delar av stadsplan A186. Den berörda delen utgörs av tre 
arrendetomter som kommunen arrenderar ut i form av bostadsarrende till privatpersoner. I den 
gällande stadsplanen A186 regleras delar av tomterna som allmän platsmark för park eller 
plantering och gata. Upphävandet av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är 
reglerade av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 
§ plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Läge och avgränsning 
Området som berörs ligger i Väggaparken i Karlshamn, i anslutning till Väggahamnen. Den del av 
stadsplanen som planeras att upphävas består av delar av ianspråktagna tomter på 
Saltsjöbadsvägen 33, 35 och 37. Tomterna är belägna inom 100 meter från strandlinjen. 
 
Nuvarande markanvändning 
Berörda arrendetomter bebyggdes kring sekelskiftet 1900 med privata sommarvillor och dessa 
används idag som permanentbostäder. Privatpersonerna äger byggnaderna på respektive tomt 
men arrenderar marken av kommunen. 
 
 
Gällande planer 
 
Översiktsplan 
Översiktsplan Karlshamn 2030 
I kommunens översiktsplan från 2015 ingår det aktuella planområdet i utvecklingsområde A7, 
Vägga-Kollevik. Det framgår i översiktsplanen att detta området har en tydlig inriktning på fritid, 
rekreation, idrott och lek. 
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Planprogram 
Det aktuella planområdet ingår i planprogrammet för Väggaområdet, antaget 2013.  
I planprogrammet framgår det att aktuellt område tillhör området ”Vägga rekreationsmiljö” och 
är av stort allmänt intresse då det används av flertalet människor varje dag för både rekreation 
och fritidsaktiviteter. Programmet fastslås bland annat följande planeringsmål och 
rekommendationer: 

• I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna kan bestå men ytterligare 
bostadsbebyggelse bör ej tillåtas, detta för att säkerställa området som ett tätortsnära 
rekreations- och friluftsområde. 

• Eventuell försäljning av arrenden/tomträtt inom området ska föregås av 
detaljplaneläggning. 

• Allmänhetens möjlighet att använda området ska vara styrande vid avgränsning av 
bostadstomterna i fortsatta prövningar enligt plan- och bygglagen. 

 
• Vid förändringar bör uppmärksammas att området innehåller kulturhistoriskt värdefulla 

objekt och miljöer, ett så kallat § 38-område. (Området ingick vid tidpunkten ännu inte i 
Riksintresset för kulturmiljövård) 

 
Detaljplan 
Delar av arrendetomterna ligger inom den gällande stadsplanen A186 (från 1963). Där regleras 
tomterna som allmän platsmark för park/plantering samt gata. Syften med planen var att utöka 
mindre industriverksamhet i området. Planen möjliggör även en ny sträckning av 
Saltsjöbadsvägen (tvärs över arrendetomterna) 

Del av detaljplan som planeras att upphävas. 
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Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, MB, 
och ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. 
Området ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. 
 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Det aktuella området ingår i riksintresset för kulturmiljövård, Riksintresseområdet Karlshamn 
[K 6], enligt Miljöbalken 3 kap. Motivet till att Väggaområdet ska vara riksintresse är att området 
är en rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som under slutet av1800-talet planerades i kontrast 
till rutnätsstadens förtätning.  
 
Uttrycket för Väggaområdets riksintresse är enligt riksintressebeslutet ”Park-, café- och 
hotellanläggningar i Väggaparken utanför rutnätsstaden samt kvarvarande spår från gamla 
badanläggningar. Gångstigar och utsiktspunkter som hörde till promenadstråken. I samma 
område villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med individuellt utformad asymmetrisk 
arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga snickerier. 
Därtill några villor i nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda placering, belägna på 
stora naturtomter med få uthus och utan traditionella tomtgränser.” 
 

 
Villa Ekenäs    Villa Amanda 
 
De nuvarande arrendetomterna i Väggaområdet var förr inte till för permanenta bostäder utan 
enbart för sommarvistelse. Tomterna fick inte heller hägnas in och arrendatorn fick inte ta ner 
träd eller buskar utan tillstånd. De tre byggnaderna i det aktuella området är sådana 
sommarvillor som på senare år har kommit att bli permanenta bostäder. Byggnaderna består av 
Villa Amanda från 1896 (Saltsjöbadsvägen 33), Strandhem/Sommarbo/Fridentorp från 1911 
(Saltsjöbadsvägen 35) och Villa Ekenäs från 1911 (Saltsjöbadsvägen 37). I beskrivningen av 
riksintresset för kulturmiljövård framgår det att arrendetomterna ska bevara karaktären av 
naturtomter och att privatisering runt villorna bör begränsas. Riksintressets värden bevaras och 
utvecklas genom att sekelskiftsvillorna bevarar sin ursprungliga arkitektur och områdets 
karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till naturen värnas.  



 

Karlshamns kommun 
 
 
 

 
Sida 
5(11) 

Datum  
2019-02-19  

Dnr 
2019/469 

  
 
 
Upphävningen av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon 
detaljplan utan att de istället ingår i ”sammanhållen bebyggelse” enligt 1 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Vid eventuella lov- och dispensansökningar ska riksintresset för 
kulturmiljövård beaktas. Varsamhetskravet, 8 kap. 17 § PBL, innebär att ändringar av en 
byggnad alltid ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. 
Byggnader med stort kulturhistoriskt värde får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). 
Varsamhetsbestämmelsen och förvanskningsförbudet gäller vid alla ändringar, såväl exteriört 
som interiört, och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. 
 
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland 
annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och 
kulturvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.  
Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda byggnader utan även hela bebyggelsemiljön.  

Då strandskyddet återinträder vid upphävandet av del av stadsplan kommer även vissa 
förändringar kräva dispens från detta. Kommunen har därför möjlighet att även fortsättningsvis 
bevaka riksintresset för kulturmiljövård. 
 
 
 
Ställningstagande 
 
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning 
att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett 
sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära 
betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 
11§ miljöbalken inte behöver upprättas.  
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 

 
Gällande regleringar och skyddsvärden  
Riksintressen enligt 3 och 4 kap 
MB 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

 x  

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

x  Det aktuella området ingår i riksintresse 
för kulturmiljövård, Riksintresseområdet 
Karlshamn [K 6], och får inte skadas eller 
förändras påtagligt. 

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

 x  

Område av riksintresse för friluftsliv?  x  
Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

x  Området fallet inom riksintresset men 
anses inte påverka det negativt.  

Område av riksintresse för 
yrkesfiske? 

 x  

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 x  

Område av riksintresse för 
försvarsmakten? 

x  Området ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Ronneby flygplats. Området 
fallet inom riksintresset men anses inte 
påverka det negativt. 

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 

 x  

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsplan?   X  
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 X  

Biotopskydd, viktiga biotoper?   X  
Rödlistade, hotade arter?   X  
Ekologiskt känsliga områden?  X  
Natura 2000?  X  
Nationalpark?  X  
Naturreservat?  X  
Naturminne?  X  
Djur-/växtskyddsområde?  X  
Strandskyddsområde? X  Strandskyddet är upphävt inom gällande 

stadsplan men kommer att återinträda i 
den del som planerar att upphävas. Ev. 
nybyggnation och andra åtgärder kommer 
behöva föregås av ansökan om dispens 
från strandskyddet. 
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Vattenskyddsområde?  X  
Landskapsbild?  X  
Annan känslig eller värdefull natur?   X Det finns inte några utpekade skydds- eller 

bevaransvärda träd inom det område som 
berörs av upphävandet. Däremot finns 
markerade skyddsvärda ekar nordost om 
berörda tomter. Åtgärder som kan ge 
väsentlig påverkan på naturmiljön ska 
föregås av samråd med Länsstyrelsen (enl. 
12 kap 8 § MB) Detta kan t.ex. gälla vid 
nedtagning av skyddsvärt träd. 

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

x  Inget fornminne men kulturhistoriskt 
intresse. Se ovan ang. riksintresset för 
kulturmiljövård.  

Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

 x  

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

x  Se ovan ang. riksintresset för 
kulturmiljövård. 

Viktiga kulturvärden?  x  Se ovan ang. riksintresset för 
kulturmiljövård. 

Kulturreservat?   x  
Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

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

x  Målet ”God bebyggd miljö” berörs då 
upphävandet av gällande stadsplan går i 
linje med att säkerställa ett bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader. I gällande plan planerades 
rivning av delar av befintliga bostäder. 
Vidare kan sägas att bostäderna berikar 
området, skapar mötesplatser och liv och 
rörelse såväl vid olika tider på dygnet som 
året runt och är därmed ett viktigt inslag i 
området för att skapa trygghet, mångfald 
och en levande miljö.  

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 x  
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Planens påverkan på miljön 
Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

 x  

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 x  

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 x  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 x  

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 x  

Ändring av topografin?   x  
Ökad erosion?   x  
Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

 x Upphävningen av stadsplanen kommer 
medföra att tomterna inte är reglerade av 
någon detaljplan utan att de istället ingår i 
sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  

Vatten  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

 x  

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

 x  

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

 x  

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 x  

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

 x  

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

 x  
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Luft  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 x  

Obehaglig lukt?   x  
Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

 x  

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?   x  
Positiva eller negativa förändringar 
för växt- och djurarter/samhällen? 

 x  

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   x  
Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 x  

Planens påverkan på övergripande 
miljöeffekter 

Ja Nej Kommentarer 

Har planens genomförande betydelse 
för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer eller 
program medför? 

 x  

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

 x  

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

 x Då strandskyddet återinträder i aktuellt 
område ska åtgärder som kan påverka 
strandskyddet prövas i en dispensansökan. 

 
Planens påverkan på hälsan 
Rekreation och rörligt friluftsliv  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

 x  

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 x Området ligger inom Väggaparken som 
använd som rekreationsområde men 
berörda tomter har varit ianspråktagna 
under lång tid i form av bostadsarrenden. 

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?   x  
Risk för vibrationer?   x  
Bländande eller störande ljus?   x  
Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 x  
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Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 x  

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

 x  

Farliga arbetsmiljöer?   x  
Påverkan på folkhälsoeffekter?   x  
Påverkan på förorenad mark?  x  
Närhet till djurhållning?  x  
 
Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

 x  

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

 x Upphävningen av stadsplanen kommer 
medföra att tomterna inte är reglerade av 
någon detaljplan utan att de istället ingår i 
sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
Förändringar av markanvändningen 
kommer att prövas mot Plan- och 
bygglagen samt Miljöbalken.  

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

x  I gällande stadsplan A186 regleras delar av 
tomterna som allmän platsmark för 
park/plantering och gata. Upphävningen 
kommer att byggnader och tomter inte 
längre kommer vara planstridiga. 

Påverkan på andra tänkta projekt?  x  
Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

 x  

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

 x  

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?   x  
Högre jämställdhet?   x  
Bättre tillgänglighet?   x  
Bättre service?   x  
Ökad trygghet?   x  
Transporter och kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

 x  

Påverkan på parkeringsmöjligheter?   x  
Ökad trafikfara?  x  
Barriäreffekter?  x  
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Energi 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 x  

Behov av nya system för distribution?  x  
Naturresurser 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 x  

Ianspråktagande av jordbruksmark?  x  
Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

 x  

 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
 
Emina Kovacic   Elisabeth Rydberg 
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef  Arkitekt 
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