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Bakgrund
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj 
2015 och är ett kommunövergripande dokument. 
I översiktsplanen är Svängsta är utpekad som en
viktig tätort för kommunen och som ett område 
med stor potential att kunna utvecklas. Det finns 
en generell viljeinriktning från kommunens sida 
att Svängsta ska förtätas med naturnära och 
attraktiva boenden samtidigt som närings- och
föreningslivet ska stärkas och ortens  
kulturmiljöer bevaras. 

Planförslaget pekar ut möjligheter för en sådan 
utveckling. En ändring av översiktsplanen i 
Svängsta ger kommunen möjlighet att arbeta med 
aktuella planeringsfrågor och skapar möjligheter
för den önskade utvecklingen.

Syfte
Miljöbedömningen är en process där syftet är 
att integrera miljöaspekter i framtagandet och 
antagandet av översiktsplanen. Inom ramen för 
miljöbedömningen ska en skriftlig redogörelse i 
form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas. I MKB:n ska den betydande 
miljöpåverkan som planen kan antas medföra
identifieras, beskrivas och bedömas.

Icke-teknisk 
sammanfattning & 
samlad bedömning
Syftet med ändringen av översiktsplanen är 
hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och 
samtidigt skapa förutsättningar för upprustning 
av befintliga miljöer.

Ändringen är ett viktigt steg mot en hållbar 
utveckling för både Svängsta och kommunen 
som helhet. I planförslaget presenteras vilken 
typ av förändring som bedöms vara lämplig för 
Svängstas framtida utveckling. Planförslaget 

fokuserar på ett fåtal knutpunkter som ska 
fungera som multifunktionella mötesplatser samt 
syftar till att locka till sig besökare från andra 
delar av kommunen. 

Planförslaget förespråkar även en ökad trygghet i 
Svängsta. Kulturmiljövärdena inom planområdet 
är starkt förknippad med Mörrumsåns dalgång
och den verksamhet som växt fram längs ån. 
Mörrumsån tillsammans med det industriella 
kulturarvet i form av byggnader utgör en 
väsentlig del av landskaps- och tätortsbilden.

Även höga värden avseende natur och friluftsliv 
är kopplade till Mörrumsån, som därför omfattas 
av ett antal juridiska skyddsformer, natura 2000- 
område och naturreservat samt riksintressen. 

Stora värden för friluftslivet finns även i 
utvecklingsområdet Abborresjön och Hundsjön 
där fokus främst är att förstärka kopplingen 
avseende rekreation mellan de två sjöarna 
samt stärka kopplingen till det nya planerade 
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats.

Utvecklingsområdena i planförslaget ligger så 
långt möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse, 
vilket minimerar behovet av ny infrastruktur som 
till exempel vägar och vatten- och avloppsnät. 
Planförslaget förordar också förtätning av 
Svängsta tätort, vilket dessutom minskar behovet 
av att ianspråkta ny mark.

Intentionen i planförslaget är att så långt 
möjligt anpassa bostäderna till landskapet 
och naturmiljön. Planförslaget kan dock 
leda till påverkan på landskapsbilden inom 
utvecklingsområdena för bostäder samt i 
området för industriutveckling. Planförslaget 
bedöms innebära en förstärkning av 
rekreationsmöjligheterna i Svängsta. 

Planförslaget föreslår utbyggnad och en mängd 
förbättringar när det gäller gång- och cykelvägar 
samt kollektivtrafik. De föreslagna åtgärderna i 
planförslaget förväntas leda till att utsläppen från 
vägtrafiken endast ökar i begränsad omfattning.
Ett flertal potentiellt förorenade områden finns 
inom planområdet och en negativ påverkan av 
dessa kan inte uteslutas, men risken kommer 
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att minimeras genom föreslagna åtgärder. 
Planförslaget kan också medföra att mark saneras 
inför en exploatering, vilket då istället leder till 
positiva effekter. 

Inom planområdet finns ett flertal områden där 
vatten riskerar att samlas vid skyfall och som då 
kan leda till översvämningar. Även Mörrumsån 
riskerar vid kraftiga skyfall att svämma över, men
påverkar en relativt liten yta. Påverkan av buller 
kan lokalt öka inom planområdet, till följd av 
exempelvis industrietablering. De föreslagna 
åtgärderna gör att de sammanvägda effekterna 
gällande klimat, hälsa och säkerhet inte bedöms 
ge någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids, 
även om utsläpp till luft kan öka marginellt, 
men då från en låg nivå. Utsläppen till vatten 
bedöms minska och därför medverka till att 
miljökvalitetsnormen för vatten kan bibehållas 
eller förbättras. Detsamma gäller för påverkan på 
fisk- och musselvatten.

Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget 
medföra någon risk för att betydande
miljöpåverkan uppstår. Riktlinjer och åtgärder 
har föreslagits, vilka minskar och eliminerar de 
negativa konsekvenserna. Positiva konsekvenser 
bedöms uppstå främst när det gäller sociala 
konsekvenser och rekreation. 

Ändringen av översiktsplanen motverkar 
inte heller de nationella eller regionala 
miljökvalitetsmålen eller miljökvalitetsnormerna. 
Jämfört med nollalternativet bedöms 
planförslaget ge bättre förutsättningar att nå 
en hållbar utveckling av Svängsta men också av 
kommunen som helhet.

Miljöbedömning
Miljöbedömningen sker främst tematiskt 
utifrån olika miljöaspekter men det har även 
gjorts en samlad bedömning av planförslagets 
konsekvenser. Bedömningen utgår från att 
föreslagna riktlinjer och åtgärder genomförs.
I 2 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
och dess bilaga anges att en betydande 
miljöpåverkan alltid ska antas när översiktsplanen 
anger förutsättningar för bland annat 
tätortsbebyggelse, industriområden, byggande 
av vägar och olika anläggningar för turism och 
friluftsliv.

Enligt 6 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) ska en 
strategisk miljöbedömning göras när
en plan, som antas medföra betydande 
miljöpåverkan, upprättas eller ändras.
Miljöbedömningen innehåller flera steg:

• Identifiera vilka miljöeffekter som kan antas 
vara relevanta. 

• Avgränsningssamråd med länsstyrelsen och 
kommuner som kan antas bli berörda om 
hur omfattningen och detaljeringsgraden av 
MKB:n ska avgränsas.

• Ta fram en MKB.
• Lämna möjlighet för allmänheten och andra 

att ge synpunkter på MKB:n och förslaget till 
översiktsplan.

• Ta hänsyn till MKB:n och inkomna 
synpunkter innan översiktsplanen antas. 

Ett avgränsningssamråd genomfördes med 
länsstyrelsen den 5 februari 2019, där
kommunen redovisade vilka miljöeffekter 
som kan vara relevanta. Mörrumsån och 
planförslagets utvecklingsområden pekades 
av kommunen ut som fokusområden vid 
framtagandet av MKB:n. Länsstyrelsen lämnade 
ett skriftligt yttrande om avgränsningssamrådet 
den 15 april 2019. Yttrandet finns med i sin 
helhet i Bilaga 2 - Yttranden från Länsstyrelsen 
Blekinge. 
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Avgränsning
Tidsmässig avgränsning
Miljöbedömningen avgränsas till samma 
tidsperiod som för den ändrade översiktsplanen, 
till och med år 2040.

Geografisk avgränsning
Planområdesgränsen i planförslaget är grovt 
avgränsad och utgår från identifierade
strukturer och hänsynsområden. 
Miljöbedömningen avgränsas utifrån
planområdesgränsen. Främst fokuserar 
miljöbedömningen på utvecklingsområdena
och Mörrumsån. I de fall åtgärder inom 
planområdet medför betydande påverkan på
närliggande områden och värden skall även dessa 
ingå i bedömningen.

Miljöaspekter som även berör områden 
utanför planområdet kan exempelvis vara  
påverkan på vatten och vattenförekomster samt 
naturområden.

Tematisk avgränsning
Miljöbedömningen avgränsas utifrån de 
ändringar i planförslaget, jämfört med den
befintliga översiktsplanen, som kan antas ge en 
betydande miljöpåverkan.

MKB:n redovisar både positiv och negativ 
miljöpåverkan och föreslår, där det är
möjligt, åtgärder för att minska eller avhjälpa 
eventuella negativ effekter av
planförslaget.

Följande områden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan:

• Kulturmiljö samt landskaps- och tätortsbild
• Hushållning med naturresurser
• Naturmiljö och rekreation
• Trafik
• Klimat, hälsa och säkerhet
• Sociala konsekvenser
• Miljökvalitetsnormer

Osäkerheter i bedömning och 
underlag
En MKB är alltid förknippad med vissa 
osäkerheter. Det finns dels osäkerheter i alla
antaganden om framtiden och dels finns det 
osäkerheter förknippade med bland annat 
kunskapsläget. De underlag som använts för 
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika 
brister, som t. ex. att prognoser och beräkningar 
kan vara missvisande på grund av felaktiga 
antaganden eller felaktiga ingångsvärden. Arten
och omfattningen av osäkerheter framgår inte 
alltid i underlaget.

De utvecklingsområden som MKB:n fokuserat 
på ska ses om ett förslag på vad kommunen 
anser vara en hållbar utveckling för Svängsta och 
kan därför inte ses som exakta eller färdigställda 
utbyggnadsområden. Detta medför att 
detaljerade konsekvenser för enskilda områden 
eller objekt inte kan bedömas i detta skede.
Detaljeringsgraden har istället anpassats till 
översiktsplanens strategiska karaktär, vilket 
innebär att planens miljöpåverkan huvudsakligen 
beskrivs på systemnivå.

Alternativ
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar ett 
nollalternativ och ett planförslag.

Nollalternativet
En MKB skall alltid redovisa ett 
jämförelsealternativ, det vill säga vad som händer
om inte planförslaget antas och genomförs. 
Nollalternativet innebär att den befintliga
kommuntäckande översiktsplanen gäller och 
prövningar av nya etableringar kommer att ske 
med nuvarande översiktsplan och de riktlinjer 
som finns i denna som grund.

En tydlig strategi för hur Svängsta ska utvecklas 
kommer att utebli, vilket på sikt kan medverka 
till intressekonflikter kring markanvändning, 
större negativ miljöpåverkan och oklarheter 
kring hur olika aspekter i den byggda miljön ska 
tillvaratas. En hållbar utveckling där ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorer beaktas i ett 
sammanhang kommer att bli svårare att uppnå.
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Planförslag
Syftet med ändringen av översiktsplanen är 
hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och 
samtidigt skapa förutsättningar för upprustning 
av befintliga miljöer.

Ändringen är ett viktigt steg mot en hållbar 
utveckling för både Svängsta och kommunen 
som helhet. En översiktsplan är inte juridiskt 
bindande utan endast vägledande för 
kommunens strategiska planering.

Samrådshandlingen inleds med en ortsanalys 
som kan ses som en nulägesbeskrivning men 
där även behov och utmaningar identifieras. 
Själva planförslaget är i sin tur indelad i tre 
delområden; centrala Svängsta, kransbebyggelsen 
samt Abborresjön och Hundsjön. I planförslaget 
presenteras vilken typ av förändring som bedöms 
vara lämplig för Svängstas framtida utveckling.
De tre områdena är i sin tur indelade i ett antal 
utvecklingsområden, till exempel så presenteras 
fyra utvecklingsområden för centrala Svängsta 
och inom kransbebyggelsen presenteras 
bland annat sex utvecklingsområden för 
nya bostäder och verksamheter, ett område 
för industriutveckling samt en övergripande 
förtätningsutveckling.

Planförslaget utgår från tre strategiska 
inriktningar; Skapa generationsöverskridande 
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten. 
De tre inriktningarna har fungerat som riktlinjer 
vid olika vägval när planförslaget tagits fram.

Utöver ovanstående indelningar har ett flertal 
parametrar vägts in i planförslaget, exempelvis 
tillgänglighet samt ekologisk och social 
hållbarhet.

Miljökonsekvenserna av planförslaget presenteras 
tematiskt nedan.

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö, landskaps- och 
tätortsbild
Kulturmiljövärdena inom planområdet är starkt 
förknippad med Mörrumsåns dalgång och den 
verksamhet som växt fram längs ån. Mörrumsån 
tillsammans med det industriella kulturarvet i 
form av byggnader utgör en väsentlig del av 
landskaps- och tätortsbilden.

En viktig utgångspunkt i planförslaget är att 
inte bygga bort Svängstas kulturella värden. 
Detta innebär att landskaps- och tätortsbilden 
huvudsakligen kommer att bevaras även i 
å-rummet. Viss påverkan på å-rummet kommer 
det dock att bli, bland annat genom den nya 
bron som planeras i närheten av Mariebergs 
kraftstation.

Figur 1 Kulturmiljöer vid vattendrag
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Inom arbetet med miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, sammanställde 
2006 Naturvårdsverket, Fiskeriverket och 
Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsstyrelserna områden med Sveriges mest 
värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fiske- och 
kulturmiljövårdssynpunkt. Mörrumsån är utpekat 
som ett särskilt värdefullt vattendrag ur alla tre 
aspekterna.

Inom planområdet finns endast en fornlämning, 
en kvarnlämning (hjulkvarn) belägen söder 
om Brovägen. Utöver denna finns dock andra 
kulturhistoriskt intressanta lämningar, främst 
kopplade till Mörrumsån.

Länsstyrelsens inventering av kulturmiljöer 
vid vattendrag (Lst 2005-2008) pekar också 
ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla objekt 
längs Mörrumsån, exempelvis flottningsleder, 
industrimiljöer och broar.

Ny bebyggelse på tidigare jordbruksmark medför 
att det öppna landskapet och vyerna förändras 
och till viss del försvinner. Inom planområdet 
gäller detta främst utvecklingsområdena för 
bostäder, Södra Abborresjön och Marieberg samt 
i området för industriutveckling. Inom dessa 
utvecklingsområden för bostäder kommer en
mycket begränsad del av jordbruksmarken att tas 
i anspråk, medan i området för industriutveckling 
kan det komma att ske i något större omfattning. 
Samtliga utvecklingsområden för bostäder, med 
undantag av LIS-området Holländarevägen,
planeras inom områden som främst utgörs av 
skogsmark. 

Intentionen i planförslaget är att så långt 
möjligt anpassa bostäderna till landskapet 
och naturmiljön, vilket tydligt avspeglas i 
planförslagets riktlinjer. Planförslaget kan
dock leda till påverkan på landskapsbilden inom 
ovanstående områden.

Åtgärder i planförslaget
• Genom vidare studier av bebyggelsens 

gestaltning och placering kan negativ 
påverkan på landskaps- och tätortsbilden 
begränsas. Med hjälp av gestaltningsprogram 

och planbestämmelser i kommande 
detaljplaner kan utformningen av 
tillkommande bebyggelse styras, vilket kan 
påverka landskaps- och tätortsbilden positivt. 

• För att minimera den negativa inverkan vid 
exploatering i närheten av fornlämningar, 
andra lämningar eller i annan känslig 
kulturmiljö måste bebyggelse och tillhörande 
utemiljö placeras och utformas utifrån 
platsens förutsättningar och befintliga 
värden. 

Samlad bedömning
Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljöer 
inklusive fornlämningar och andra lämningar. 
Påverkan på landskaps- och tätortsbilden bedöms 
som marginell.

Hushållning med naturresurser
Utvecklingsområdena i planförslaget ligger så 
långt möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse, 
vilket minimerar behovet av ny infrastruktur som 
till exempel vägar och vatten- och avloppsnät. 
Planförslaget förordar också förtätning av 
Svängsta tätort, vilket dessutom minskar behovet 
av att ianspråkta ny mark.

Enligt länsstyrelsens inventering finns 
brukningsvärd jordbruksmark i planområdets 
östligaste delar. Detta berör området med 
huvudsaklig markanvändning grönområde 
för rekreation och planeras inte att bebyggas. 
Planförslaget innebär även att jordbruksmark 
som inte anges som brukningsvärd tas i anspråk, 
främst inom utvecklingsområdena för bostäder, 
Södra Abborresjön och Marieberg samt i 
området för industriutveckling, se även under 
landskaps- och tätortsbild.

En större areal skogsmark kan genom 
planförslaget komma att tas i anspråk, främst
i utvecklingsområdena för bostäder, se även 
under landskaps- och tätortsbild. Även 
grönområdet för rekreation berörs av skogsmark.

Längs planområdets östra sida finns en 
kraftledning (400 Kv), vilken till största delen
ligger inom utpekade grönområdet för rekreation 
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samt strax utanför utvecklingsområdet för 
bostäder, Norra Abborresjön.

I den Regionala vattenförsörjningsplanen för 
Blekinge län (länsstyrelsen 2019:4) finns tre 
vattenförekomster som berör planförslaget, 
Mörrumsån (inkl. ett biflöde från Öjasjön) 
samt grundvattenförekomsterna Susekull och 
Svängsta. I dagsläget är grundvattenförekomsten 
Svängsta förorenad av högfluorerade ämnen 
(PFAS) och klorerade lösningsmedel och är 
därmed inte lämplig för uttag av dricksvatten.
Mörrumsån och Susekull är utpekade som 
prioriterade vattenresurser för långsiktig 
dricksvattenförsörjning.

Karlshamn Energi Vatten AB har i januari 
2019, till Mark- och miljödomstolen skickat 
in en ansökan om tillstånd för allmän 
reservvattenförsörjning från Mörrumsån.
Uttaget planeras i den sjöliknande formationen 
av Mörrumsån, i den norra delen av 
planområdet.

Åtgärder i planförslaget
• Med hjälp av gestaltningsprogram och 

planbestämmelser i kommande detaljplaner 
kan placering av tillkommande bebyggelse 
styras, så att ianspråktagandet av ny mark 
minimeras. 

• En utveckling av bostäder i närheten 
av kraftledningen kräver utredning 
kring säkerhetsavstånd i samband med 
detaljplanering eller innan exploatering kan 
påbörjas. Detta innebär att exploateringen 
kan behöva begränsas på grund av 
ledningens nära läge.

Samlad bedömning
Produktionsmässigt bedöms det vara en 
begränsad mängd jordbruks- och skogsmark 
som tas i anspråk genom planen. De tre 
vattenförekomsterna samt det planerade 
reservvattenuttaget bedöms inte påverkas av 
planförslaget. Planförslaget bedöms uppfylla 
kravet på hushållning med naturresurser.

Naturmiljö och rekreation
Närheten till naturen, främst skog och sjöar, 
är en avgörande förutsättning för att bibehålla 
och utveckla rekreationsmöjligheterna inom 
planområdet. I planförslaget framgår att området 
längs Mörrumsån ska vara tillgängligt för det 
rörliga friluftslivet och inte påverkas negativt av 
ny bebyggelse. Utvecklingsförslagen innebär ett
effektivt markutnyttjande. Utöver detta 
har riktlinjer tagits fram för respektive 
utvecklingsområde, för att bland annat minska 
påverkan på naturmiljön, grön infrastruktur och 
möjligheterna till rekreation.

En särskilt viktig del av planområdet avseende 
naturmiljö och rekreation är Mörrumsån, som 
är en av norra Europas viktigaste vattendrag 
avseende laxbeståndet. Längs ån finns även 
många sällsynta arter av lavar, mossor och
svampar. Flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla 
och hårklomossa är några av de arter som finns 
i, eller i anslutning till Mörrumsån, tillsammans 
med arter som bland annat kungsfiskare, mindre 
hackspett och utter. Mörrumsån har också 
mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
För att bevara och utveckla dessa höga värden
omfattas ån och dess omgivning av ett antal 
juridiska skyddsformer, natura 2000- område 
och naturreservat samt riksintressen (se även 
Riksintressen).

Riksintressen Mörrumsån
Mörrumsån omfattas av riksintresse för 
naturvård (3 kap. 6§ MB) och riksintresse för 
friluftsliv (3 kap. 6§ MB). Dessa riksintressen 
berör även delar av Halda utvecklingscentrum, 
Brovägen, LIS-området Holländarevägen samt 
området för industriutveckling. Ån ingår även i 
riksintresset för rörligt friluftsliv (4 kap. 2§ MB), 
vilket även omfattar en bred korridor på båda 
sidor om ån, genom hela planområdet.

Riksintresset för yrkesfiske (3 kap. 5 § MB) 
omfattar Mörrumsån på grund av åns lek- och 
vandringsområde för lax och öring.
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Planförslaget föreslår att förorenad mark ska 
utredas i samband med detaljplaneringen och 
beaktas innan bygglov beviljas eller beslut tas om 
en exploatering samt att ytor avsätts för att ta 
hand om dagvattnet. Detta minskar risken
för att eventuella föroreningar når Mörrumsån.

Om yrkesmässigt fiske bedrivs eller kommer 
att bedrivas i Mörrumsån så kommer fisket 
att gynnas av planförslaget, detsamma gäller 
även annan typ av fiske. Även riksintresset för 
naturvård kommer att gynnas av detta, då mindre 
föroreningar kommer att nå Mörrumsån.

Riksintresset för vattendrag skyddade mot 
utbyggnad av vattenkraft (4 kap. 6§ MB) omfattar 
Mörrumsån. Dammkonstruktionen vid befintligt 
vattenkraftverk vid Marieberg planeras att rivas 
för att förbättra livsmiljön för djur- och växtliv i 
ån. Att en ny dammkonstruktion skulle uppföras 
och vattenkraftverk åter tas i drift bedöms inte 
sannolikt inom planförslagets avgränsade tid.

Skyddade områden
Mörrumsån är även utsett till Natura 2000-
område enligt habitatdirektivet. Natura 2000-

Figur 2 Riksintressen som berör Mörrumsån

områden ingår i ett ekologiskt sammanhängande 
nätverk för att främja den biologiska mångfalden. 
Vidare är Mörrumsån utpekad som ett
Ramsarområde, ett värdefullt våtmarksområde, 
enligt Ramsarkonventionen. Mörrumsån och en 
del omkringliggande mark utgör dessutom ett 
naturreservat, Mörrumsåns dalgång.

De skyddade områdena berör inte heller några 
utvecklingsområden. Inom naturreservatet och 
Natura 2000-området möjliggörs inte någon 
annan markanvändning jämfört med idag.

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, sammanställde 
2006 Naturvårdsverket, Fiskeriverket och 
Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsstyrelserna områden med Sveriges mest 
värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fiske- och 
kulturmiljövårdssynpunkt. Mörrumsån är utpekat 
som ett särskilt värdefullt vattendrag ur alla tre 
aspekterna.

Figur 3 Våtmarker, naturreservat och Natura 2000
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Stora delar av planområdet omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna, vilka gäller från 
strandlinjen och 100 meter upp på land och 
100 meter ut i vattnet. Inom detta område 
är det, med några undantag, förbjudet att 
exempelvis uppföra nya byggnader, anlägga 
bryggor, gräva och schakta. Strandskyddet syftar 
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden,
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. 

En dispens från bestämmelserna om strandskydd 
kan sökas. I ansökan ska åtgärdens påverkan på 
allmänhetens tillgänglighet till strandzonen samt 
på naturmiljön redovisas. För att få en dispens 
krävs särskilda skäl. Dispens eller upphävande 
av strandskyddsbestämmelserna söks i samband 
med att detaljplan upprättas. 

Inom redan detaljplanelagt område kan 
strandskyddet i vissa detaljplaner redan vara 
upphävt. Enligt miljöbalken återinträder 
strandskyddet när en detaljplan upphör att gälla 
eller om den ersätts med en ny detaljplan. För en 
stor del av tätorten Svängsta finns detaljplaner 
där detta kan vara aktuellt. 

Ett grönområde har i planförslaget markerats 
längs Mörrumsåns stränder, för att på så sätt 
upprätthålla befintlig spridningskorridor längs 
stränderna.

Utvecklingsområdena för bostäder vid 
Abborresjön föreslås utanför område som 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna för 
att inte riskera att rekreationsmöjligheterna och 
naturvärden byggs bort. Utvecklingsområdet 
Abborresjön och Hundsjön är inriktat främst 
på att förstärka kopplingen mellan de två 
sjöarna. Även kopplingen till det nya planerade 
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats ska 
stärkas.

I de utvecklingsområden för verksamheter som 
ligger längs Mörrumsån (Marieborgs idrottsplats, 
Halda utvecklingscentrum och Brovägen) är 
marken till största delen redan ianspråktagen för 
verksamhetsändamål. Ett nytt gångstråk mellan 
Haldafabriken och Mörrumsån kommer att 

möjliggöra rekreation med höga kulturhistoriska 
värden och vackra naturmiljöer.

Utvecklingsområdet Västra Öjavad har 
anpassats utifrån det område som omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna. Planförslaget 
innebär därmed en möjlig exploatering utanför 
strandskyddad område.

Utvecklingsområdet för industri föreslås 
utanför område som omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna för att naturvärden 
och rekreationsmöjligheter längs Mörrumsån 
ska bibehållas. Dessutom skapar området som 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna en 
skyddszon mot ån även när det gäller eventuella
utsläpp från verksamheterna.

LIS-området Holländarevägen är ett utpekat 
område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge. Ett tjugotal bostäder finns redan i området 
som till stor del är ianspråktaget. I planförslagets 
riktlinjer framgår att ett grönstråk ska bevaras 
längs Mörrumsån och att en dialog ska ske med 
länsstyrelsen gällande strandskyddsfrågan
innan området exploateras ytterligare.

Areella näringar
Jordbruksmark kan i viss mån komma att tas 
i anspråk inom planområdet. Brukningsvärd 
jordbruksmark berörs av grönområde för 
rekreation och kommer därför inte att 
bebyggas (se Hushållning med naturresurser). 
En större areal skogsmark kan genom 
planförslaget komma att tas i anspråk, främst 
genom utvecklingsområdena för bostäder (se 
Hushållning med naturresurser). 

Ny bebyggelse på tidigare jordbruks- eller 
skogsmark medför att naturvärden riskerar 
att påverkas negativt eller helt försvinna. 
Inom planområdet gäller detta främst 
utvecklingsområdena för bostäder samt i området 
för industriutveckling. Jordbruksmarken som kan 
komma att beröras har inte några registrerade 
höga naturvärden i form av exempelvis hotade 
arter eller naturtyper och det är endast en 
mindre areal som kan komma att beröras. Men 
den norra delen av utvecklingsområdet för 
industri ingår i länsstyrelsens bevarandeplan för 
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odlingslandskapet, delområde Västra Öjavad 
(82.10).

När det gäller skogsmarken finns inte heller 
några registrerade höga naturvärden,
men en större areal kan komma att beröras 
jämfört med jordbruksmarken.

Oavsett vilka naturvärden som finns i jordbruks- 
eller skogsmarken så kan marken tas i anspråk, 
vilket innebär att markanvändningen kommer 
att förändras. Intentionen i planförslaget är att så 
långt möjligt anpassa bostäderna till landskapet 
och naturmiljön. På detta sätt kan de gröna 
strukturerna i landskapet så långt möjligt bevaras 
så att inga onödiga barriärer skapas för djur- och 
växtlivet.

Hotade och skyddsvärda arter
Flera arter finns registrerade i artportalen, 
huvudsakligen inom naturreservatet
Mörrumsåns dalgång, vilka inte kommer att 
påverkas av planförslaget. Utöver noteringarna 
inom naturreservatet har följande arter noterats 
inom föreslaget planområde.

Ängsmetallvinge (2009) noterats strax utanför 
naturreservatet Mörrumsåns dalgång, i NO. 
I den norra delen av utvecklingsområdet för 
industri har sexfläckig bastardsvärmare (2009) 
och ängsmetallvinge (2016) noterats, dessutom 
har backsippa noterats under flera år. Sandsmalbi 
(2003) och hasselsnok (2015) har noterats i 
norra delen av Svängsta tätort. I Svängsta har 
även noterats ett antal fågelarter bland annat 
kungsfiskare, nötkråka och mindre hackspett 
(2013-2016). Utter (2018) har noterats i biflöde 
till Mörrumsån.

Skyddsvärda träd har tidigare inventerats av 
Landskapsvårdarna. Träden finns utspridda inom 
en stor del av planområdet, exempelvis inom 
flertalet utvecklingsområden för bostäder.
 
Våtmarker
Kring Hundsjöns norra del finns ett 
madområde med relativt låga naturvärden. 
Detta område finns med i Naturvårdsverkets 
våtmarksinventering. Maderna ligger inom 
område med huvudsaklig markanvändning natur 

samt inom utvecklingsområdet för rekreation. 
Samma område omfattas till stor del av ett 
markavvattningsföretag.

Rekreation
Planförslaget innehåller många positiva delar när 
det gäller rekreationsmöjligheter. Bland annat är 
utvecklingsområdet Abborresjön och Hundsjön 
inriktat främst på att förstärka kopplingen 
avseende rekreation mellan de två sjöarna 
samt stärka kopplingen till det nya planerade 
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats. 
Vidare planeras en gångbro vid Mariebergs 
vattenkraftverk samt en gångväg förbi Halda
Utvecklingscentrum. Detta gynnar inte 
bara hållbart resande utan ger även fler 
och enkla möjligheter till vardagsmotion. 
Utvecklingsområdena för bostäder vid 
Abborresjön föreslås utanför område som 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna
för att inte riskera att rekreationsmöjligheterna 
och naturvärden byggs bort.

Planförslaget bedöms innebära en förstärkning 
av rekreationsmöjligheterna i Svängsta.

Åtgärder i planförslaget
• Om ett skyddat område detaljplaneras 

eller inför en exploatering av ett redan 
detaljplanelagt skyddat område, bör en 
utredning göras av eventuell påverkan på 
området och hur påverkan kan begränsas 
för att säkerställa området. Utredningen kan 
komma fram till att området, eller en viss 
del av området, är olämpligt att exploatera i 
önskad utsträckning. 

• Om ett område som omfattas av 
planförslaget ska detaljplaneras bör 
vid behov en naturvärdesinventering 
genomföras. Behovet finns särskilt i den 
norra delen av området för industriutveckling 
samt i befintlig jordbruks- och skogsmark i 
de fem utvecklingsområdena för bostäder.  

• Skyddsvärda träd ska beaktas i samband 
med att ett område detaljplaneras eller inför 
en exploatering av ett redan detaljplanelagt 
område.  
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Bebyggelse i anslutning till 
rekreationsområden och stråk mellan viktiga 
grön- och naturområden bör placeras och 
utformas på ett sådant sätt att rörelse inte 
hindras.

Samlad bedömning
Planförslaget bedöms innebära en förstärkning 
av rekreationsmöjligheterna i Svängsta, vilket 
också innebär att riksintressena för friluftslivet 
inte påverkas negativt. 

Med de föreslagna riktlinjerna bedöms de ovan 
redovisade riksintressena samt områden som 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd inte 
påverkas negativt. 

Planförslaget bedöms vara förenligt 
strandskyddets syfte. Naturreservatet 
Mörrumsåns dalgång, Natura 2000-området 
Mörrumsån eller Ramsarområdet Mörrumsån 
bedöms ej påverkas av planförslaget.

Genom att följa riktlinjer och förslag på åtgärder 
kan påverkan på den icke skyddade naturmiljön, 
främst jordbruks- och skogsmark minimeras.

Grönstruktur
Den gröna strukturen är en väsentlig del av 
Svängstas identitet. Tätortsnära natur, vattendrag 
och sjöar blandat med ett omkringliggande 
skogslandskap skapar förutsättningar för en 
bra grönstruktur i Svängsta, vilket bidrar till 
funktionella livsmiljöer för djur och växter samt 
till värdefulla rekreationsmiljöer. Mörrumsån 
utgör en mycket viktig del i denna struktur.

Planförslaget innebär att natur- och 
grönområden kommer att tas i anspråk, vilket 
påverkar den befintliga grönstrukturen. I 
planförslaget föreslås en rad åtgärder och 
riktlinjer som främjar den gröna infrastrukturen 
och därmed kommer att minska denna påverkan. 
Lokalt inom planområdet kan det även innebära 
en förstärkning av grönstrukturen. Bland annat 
har ett grönområde i planförslaget markerats 
längs Mörrumsåns stränder och sjönära lägen 
avsätts huvudsakligen som grönområden.

Figur 4 Översiktlig bild av grönstruktur efter genomförande 
av planförslaget

Stärkta 
kopplingar mellan 

utvecklingsområden och 
rekreationsområden

Upprustning av 
Marieborg IP

Utveckling av ny 
lekplats

Upprustning av 
park

Ny koppling mellan 
rekreationsområden

Möjliggöra fiske och 
andra fritidsaktiviteter 
genom att öppna upp 

å-rummet

Figur 5 Översiktlig bild med exempel på grönstrukturns 
funktioner och ekosystemtjänster
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Vidare planeras lågpunkter att användas som 
svämytor i samband med översvämningar och vid 
behov avsätts ytor för lokalt omhändertagande 
av dagvatten. 

I Svängsta finns mötesplatser som är kopplade 
till den gröna strukturen och kopplingarna 
mellan dessa platser är viktiga att bevara och 
utveckla. I planförslaget föreslås både ny 
utveckling av grönområden, men även bevarande 
och upprustning av redan befintliga platser.

I utvecklingsområdena ska tydliga och 
sammankopplade grönstrukturer finnas i nära 
relation till bebyggelsestrukturen för att skapa 
förutsättningar för sammanhållna områden med 
tätortsnära värdefull natur.

Samlad bedömning
Gröna stråk och befintlig spridningskorridor 
kommer att gynna djur- och växtlivet samt även 
öka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. 
Dessutom kommer en förstärkt grönstruktur 
även att minska de negativa effekterna av 
klimatförändringarna, när det gäller exempelvis 
ökad risk för värmeböljor, översvämningar och 
höga flöden. 

Planförslaget bedöms förstärka den gröna 
infrastrukturen i Svängsta. Förslaget bedöms 
även förstärka leveransen av viktiga
ekosystemtjänster som exempelvis dricksvatten, 
besöksnäring, skogsbruk, rekreation i form av 
naturupplevelser friluftsliv, motion, fiske och bad.

Trafik
Svängstaborna är bäst i kommunen på att åka 
kollektivt! Trots detta så är bilen ett dominerande 
inslag i Svängsta, främst på grund av länsväg 
126. Svängstaborna har i dialogen med kommun 
framfört att de önskar fler och bättre cykelvägar. 
Planförslaget föreslår utbyggnad och en mängd 
förbättringar när det gäller gång- och cykelvägar 
samt kollektivtrafik. 

Tre inriktningar presenteras avseende 
kollektivtrafiken, vilka kan utredas mer ingående 
tillsammans med Blekingetrafiken i takt med att 

tätorten utvecklas. 

De nya trafikförbindelserna som krävs för att 
genomföra planförslaget syftar till att skapa ett 
bättre trafikflöde samtidigt som planförslaget 
leder till en utveckling av Svängsta avseende 
bland annat fler verksamheter och fler invånare, 
vilket medför mer trafik.

Kollektivtrafiken och övrig vägtrafik 
kommer sannolikt att öka något på grund av 
planförslaget. Oavsett om planförslaget antas 
eller inte förväntas trafiken generellt öka under 
planperioden, samtidigt som andelen fordon som 
körs på fossilfria drivmedel sannolikt ökar. 

Åtgärder i planförslaget
• Nya vägar samt gång- och cykelvägar bör 

så långt möjligt anpassas utifrån terräng 
och miljösituationen samt även möjliggöra 
användning av el- och lastcyklar. Dessutom 
bör de anpassas så att de upplevs som trygga. 

• Omställning av fordonsflottan till fossilfria 
bränslen bör gynnas och möjliggöras 
i samband med detaljplanering, vid 
bygglovshantering och exploatering. Detta 
kan exempelvis gälla laddinfrastruktur och på 
sikt infrastruktur för fossilfria bränslen. 

Samlad bedömning
De planerade åtgärderna i planförslaget 
förväntas leda till att fler åker kollektivt och att 
fler använder gång- och cykelvägarna för att 
till fots eller på cykel ta sig till sin destination. 
Omställningen till en fossilfri fordonsflotta 
gynnas av planförslaget. Trots detta förväntas 
planförslaget under dess avgränsade tidsperiod 
leda till ökade utsläpp från vägtrafiken.

Klimat, hälsa och säkerhet
Den pågående klimatförändringen kommer för 
Blekinges del att innebära fler och kraftigare 
skyfall samt att ovanliga högflöden, som 
exempelvis 100-årsregn blir kraftigare. Det 
väntas också leda till en lägre vattenföring, främst 
under sommaren. Detta innebär att risken för 
översvämningar av bebyggda områden kan 
förväntas öka samt att risken för ras, skred och 
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erosion ökar. Det ger också en ökad risk för 
spridning av eventuella föroreningar.

Den genomsnittliga dygnstemperaturen kommer 
att öka. Torrperioderna, med marktorka som 
följd väntas bli längre än idag, liksom sommarens 
värmeböljor. Detta leder i sin tur bland annat till 
en ökad risk för negativ påverkan på människors 
hälsa samt ett ökat behov av bevattning.

Förnybar energi
Samhället är beroende av en robust 
energiförsörjning. Fysisk planering är ett viktigt 
och bra verktyg för att bygga upp effektiva och 
hållbara energisystem. 

Fjärrvärmenätet är utbyggt i stora delar av 
Svängsta. I Karlshamns kommun är över 99 
% av fjärrvärmeproduktionen förnybar, varav 
merparten består av restvärme från Södra Cell 
i Mörrum. Möjligheter finns att ytterligare 
vidareutveckla fjärrvärmenätet i Svängsta. 

I Karlshamns kommuns översiktsplan 2030 
redovisas potentiella vindytor för framtida 
utveckling av vindkraft. Planförslaget berörs inte 
av någon sådan yta.

Enligt solkartan framtagen av Länsstyrelsen i 
Blekinge finns goda möjligheter att i Svängsta 
uppföra solcellsanläggningar på befintliga 
takkonstruktioner. Som exempel kan nämnas 
Halda utvecklingscentrum, med en stor takyta. 
Vid planering av ny bebyggelse kan möjligheten 
att utnyttja solenergi underlättas genom 
exempelvis bebyggelsens placering samt takhöjd 
och lutning. 

Förorenad mark
Inom planområdet finns ett antal potentiellt 
förorenade områden, varav några omfattas av 
de utvecklingsområden som har föreslagits. De 
potentiellt förorenade områdena redovisas i 
markanvändningskartan på nästa sida. Nedan 
anges vilka utvecklingsområden som berörs 
av potentiellt förorenad mark. Markeringarna 
i kartan visar inte hur stora områdena är. 
Utöver dessa områden kan det finnas ytterligare 

förorenade områden, exempelvis kan områden 
som fyllts ut med schaktmassor vara förorenade. 
Dessutom kan även byggnader, avloppssystem 
m.m. vara förorenade på grund av verksamheter 
som har bedrivits. 

Inom området för centrumutveckling har 
drivmedelhantering förekommit i den södra 
delen av den parkering som föreslås längs 
länsväg 126. Den eventuella föroreningen har 
ej riskklassats. Dessutom har det enligt uppgift 
från Miljöförbundet Blekinge Väst funnits en 
handelsträdgård inom området.

Inom området Halda utvecklingscentrum finns 
tre potentiellt förorenade områden från den 
historiska verksamheten i Haldafabriken, med 
plasttillverkning, elektroteknisk industri och 
användning av halogenerade lösningsmedel. 
Den sistnämnda har klassats som riskklass 
2. Strax väster om utvecklingsområdet finns 
ytterligare en plats där det använts halogenerade 
lösningsmedel. Detta har också riskklass 2. 
Med tanke att marken sluttar österut, kan 
även denna eventuella förorening påverka 
utvecklingsområdet negativt. 

I den norra delen av utvecklingsområdet ligger 
en gammal soptipp som var i drift under åren 
1939-1952. Platsen är delvis uppfylld med massor 
för brofästet och en bensinstation samtidigt som 
den delvis är urgrävd för nerfarten till Haldas 
parkering. I den norra delen finns eventuella 
föroreningar även i anslutning till den tidigare 
drivmedelshanteringen och från stärkelsefabriken 
som låg på platsen innan dess.

Inom utvecklingsområdet Marieborgs idrottsplats 
finns potentiella föroreningar från den historiska 
verksamheten vid Mariebergs vattenkraftverk. 
Här har det historiskt funnits textilindustri och 
metallgjuteri. Området är klassat till riskklass 
2. Bensinstationen inom området har sanerats, 
men alla föroreningarna kunde inte avlägsnas, 
vilket innebär att det fortfarande förekommer 
föroreningar från tidigare verksamhet.

Inom utvecklingsområdet för industri norr om 
Svängstavägen finns potentiella föroreningar 
från verksamheter i den västra delen, en 
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verkstadsindustri och en verksamhet med 
skrothantering. Strax nordväst om dessa punkter, 
utanför planområdet, finns en gammal byggtipp 
för schaktmassor och byggavfall, dessutom har 
annat avfall tippats på platsen.
Inom utvecklingsområdena för bostäder 
finns inga potentiellt förorenade områden i 
Länsstyrelsens webb-GIS. Däremot har det i 
länsstyrelsens yttrande framgått att det finns 
två potentiellt förorenade områden i LIS-
området Holländarevägen. Områdena utgörs 
av en tidigare skrothandel respektive en 
betningsanläggning för säd. 
Dessutom finns det strax sydväst om området 
Marieberg en förbränningsanläggning som 
eventuellt kan ha gett upphov till föroreningar på 
grund av exempelvis oljeläckage eller oljespill. 

Utöver ovan angivna områden så finns 
det utpekat ytterligare ett antal områden 
som inte ligger i eller i närheten av något 
utvecklingsområde. Vid ABU Garcia finns 
eventuella föroreningar från den historiska 
verksamheten, bland annat av halogenerade 
lösningsmedel. Dessutom finns en äldre 
industrideponi i närområdet, där förpackningar 
och industriavfall har tippats. 

I närheten av Medborgarhuset har tidigare 
funnits en skjutbana, vilket ofta medför 
föroreningar av bland annat bly.

Mellan bostadsområdet i Västra Öjavad och 
Mörrumsvägen har det fram till 1950 funnits en 
spontantipp med främst hushållsavfall. 

Helt eller delvis inom naturreservatet 
Mörrumsåns dalgång, ca 200 meter norr 
om området för industriutveckling, finns en 
gammal enskild soptipp, bestående av främst 
hushållssopor.

I dagsläget är grundvattenförekomsten Svängsta 
(se även Hushållning med naturresurser) 
förorenad av högfluorerade ämnen (PFAS) och 
klorerade lösningsmedel och är därmed inte 
lämplig för uttag av dricksvatten.

Markförutsättningar – ras, skred, erosion 
Längs stora delar av Mörrumsån och kring 

sjöarna inom planområdet finns risk för skred 
i finkorniga sediment samt större eller mindre 
risk för erosion. Störst risk råder generellt längs 
Mörrumsåns östra strand. 

De utvecklingsområden som berörs av risk för 
ras, skred och erosion är utvecklingsområdet för 
industri samt Halda utvecklingscentrum och 
Brovägen, vilka främst berörs av risk för erosion 
längs Mörrumsån.

Översvämningsrisker
Länsstyrelsen har genomfört en 
lågpunktskartering för Blekinge län. Denna visar 
lågpunkter i landskapet där det finns risk att 
vatten samlas i samband med kraftiga skyfall. 

Figur 7 Risk för ras- och skred enligt SGU

Figur 8 Lågpunktskartering i Svängsta tätort
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Karteringen visar att det finns lågpunkter inom 
alla utvecklingsområden för bostäder, förutom 
inom norra Abborresjön. 
Detta område kan ändå påverkas, då det större 
lågpunktsområde som ansluter till Jordgölen 
riskerar att översvämma Jordgölsvägen vid ett 
kraftigt skyfall. Detta skulle hindra tillfart till 
befintliga bostäder på Moränvägen och Åsvägen 
men också planerade bostäder inom norra 
Abborresjön.

I området Västra Öjavad finns ett antal områden 
som riskerar att svämmas över vid kraftiga 
skyfall. Dessa områden är viktiga att bibehålla 
som svämytor för att avlasta dagvattensystemet 
vid skyfall. Ytorna kan med fördel implementeras 
med den framtida bebyggelsen. 

För övriga utvecklingsområden för bostäder 
finns ett antal mindre lågpunktsområden som 
bör bibehållas som översvämningsytor. 

I området Halda utvecklingscentrum finns en 
större lågpunkt norr om Haldafabriken. Vid en 
eventuell ny detaljplan eller exploatering måste 
dagvattenhanteringen utredas, särskilt med tanke 

på föroreningssituationen i området. 

Inom utvecklingsområdet för industri finns 
ett antal lågpunkter särskilt i anslutning till 
verksamheterna väster om Hemsjövägen. 
Inom området planeras en utveckling av 
industrin, främst i anslutning till befintlig 
industri. Dessa lågpunkter kan, genom att 
planförslaget intentioner efterlevs, sparas som 
översvämningsytor. 

Inom utvecklingsområdet Marieborgs idrottsplats 
finns flera lågpunkter varav två större ytor. En 
yta finns söder om idrottsplatsen. Denna yta 
bör tillåtas att svämma över vid skyfall för att 
under normala förhållanden kunna användas för 
idrotts- och fritidsändamål. 

Lågpunkten som finns i anslutning till 
vattendraget mellan Hundsjön och Mörrumsån 
(som även ingår i ett markavvattningsföretag) 
har i planförslaget ändrats till grönområde för att 
tillåtas svämma över vid skyfall. Detta område 
har stängts in vid byggnation av Holländarevägen 
och sista sträckan till utloppet i Mörrumsån är 
kulverterad. 

Figur 9 Lågpunktskartering Öjavad

Figur 10 Lågpunktskartering Halda
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Väster och söder om Svängstabadet finns en 
lågpunkt som bör bibehållas som svämyta. 
Översvämningskarteringen av Mörrumsån 
(MSB 2014) indikerar inte några omfattande 
problem vid 100-årsflöde, 200-årsflöde eller 
vid beräknat högsta flöde. I den aktuella 
översvämningskarteringen har 100-årsflödet och 
200-årsflödet anpassats till ett förväntat klimat år 
2098. 

Figur 11 Lågpunktskartering Marieborg

Byggnaderna vid vattenkraftverket i Marieberg, 
på Mörrumsåns östra sida kommer dock att 
översvämmas vid ett 100-årsflöde. Skillnaden i 
översvämmad yta är mycket begränsad för de tre 
flöden som har beräknats. Dammkonstruktionen 
till vattenkraftverket planeras att rivas ut, vilket 
i så fall kommer att leda till en minskad risk för 
översvämningar uppströms dammen. 

Utvecklingsområdet Brovägen ligger i anslutning 
till Mörrumsåns östra strand. Stränderna på båda 
sidor ån längs denna sträcka är relativt branta, 
vilket innebär att 100-årsflöde, 200-årsflöde 
eller beräknat högsta flöde inte leder till någon 
översvämning på omgivande mark.

Byggnaderna vid vattenkraftverket i Marieberg, 
på Mörrumsåns östra sida kommer dock att 
översvämmas vid ett 100-årsflöde. Skillnaden i 
översvämmad yta är mycket begränsad för de tre 
flöden som har beräknats. Dammkonstruktionen 
till vattenkraftverket planeras att rivas ut, vilket 
i så fall kommer att leda till en minskad risk för 
översvämningar uppströms dammen. 

Figur 12 Lågpunktskartering Svängstabadet

Figur 13 Översvämningskartering Svängsta



Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 19

Utvecklingsområdet Brovägen ligger i anslutning 
till Mörrumsåns östra strand. Stränderna på båda 
sidor ån längs denna sträcka är relativt branta, 
vilket innebär att 100-årsflöde, 200-årsflöde 
eller beräknat högsta flöde inte leder till någon 
översvämning på omgivande mark.

Bebyggelsen inom LIS-området Holländarevägen 
i planområdets norra del ligger i nära anslutning 
till det område som förväntas översvämmas. 
I planförslaget framgår att det är viktigt att 
utredningar kring bland annat geoteknik, 
vatten- och avlopp, markföroreningar och 
översvämningsrisk klargörs innan ytterligare 
exploatering sker i området. 

Figur 14 Översvämnignskartering vid Brovägen

Figur 15 Översvämningskartering och LIS-område vid 
Holländarevägen 

Strålning
Risk för högre strålningshalter från radon 
föreligger i västra delen av utvecklingsområdet 
Västra Öjavad. Här planeras verksamheter 
att förläggas närmast vägen. I området för 
industriutveckling föreligger också risk för 
högre strålningshalter, liksom vid Mariebergs 
idrottsplats, vilken dock inte ska bebyggas. 
Riktvärden avseende radon finns även för 
arbetsplatser.

Mobilmaster finns inom planområdet. 
Dessa sänder och tar emot radiovågor, vilket 
är en del av det elektromagnetiska fältet. 
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att 
denna typ av radiovågor inte innebär några 
hälsorisker för allmänheten.

Vatten och avlopp inklusive dagvatten
En stor del av spillvattnet inom planområdet 
är idag kopplat till Stärnö avloppsreningsverk. 
Mörrums avloppsreningsverk har lagts ner och 
spillvattnet från Mörrum har anslutits till Stärnö 
avloppsreningsverk. Viss kapacitet finns på 
spillvattennätet, men för att klara ett större antal 
anslutningar krävs ett nytt tillstånd som tillåter en 
större mängd spillvatten till avloppsreningsverket 
än vad som tillåts idag. Ett sådant tillstånd kan ta 
lång tid att fastställa och därför bör nyanslutning 
göras i så liten utsträckning som möjligt innan 
det nya tillståndet står klart.

Vattenverket Långasjön förser merparten av 
Svängsta med dricksvatten. Karlshamn Energi 
Vatten AB arbetar med att säkra den framtida 
dricksvattenförsörjningen i kommunen, bland 
annat genom att ansöka om tillstånd för att 
kunna ta ut reservvatten från Mörrumsån, 
med att ta fram en tillståndsansökan för ny 
vattenreglering vid Mien samt planera för ett 
nytt vattenverk. Detta görs utifrån bedömd 
befolkningsutveckling och förväntade 
klimatförändringar. 

Inom planområdet hanteras dagvattnet idag 
huvudsakligen på ett naturligt sätt genom olika 
infiltrationsytor. I samband med att planförslaget 
genomförs kommer sannolikt de hårdgjorda 
ytorna att öka. Naturliga infiltrationsytor och 
andra lösningar för att bromsa dagvattnet 
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innan det når ledningsnätet är viktigt, både ur 
flödessynpunkt, men även för att minska risken 
för att eventuella föroreningar når recipienten. 
Inom planområdet finns mark som kan lämpa sig 
för detta ändamål.

Luft
Se Miljökvalitetsnormer. 

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller omfattar endast 
kommuner mer än 100 000 invånare. Kommuner 
med mindre antal invånare ska ändå arbeta för att 
begränsa buller, som  påverkar människors hälsa 
och miljön. Arbetet med att begränsa buller styrs 
bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn 
och prövning. Bland annat finns vägledning 
för buller från industri och andra verksamheter 
samt vägledning och riktvärden för buller från 
väg- och spårtrafik. Etablering av industrier 
eller verksamheter kan leda till ökat buller i dess 
närhet. 

Planförslaget förväntas leda till en ökning 
av trafiken. Detta kan leda till en förhöjd 
bullernivå, särskilt längs de större vägarna längs 
exempelvis länsväg 126 och Svängstavägen I 
planförslaget föreslås att nya verksamheter inom 
utvecklingsområdet Västra Öjavad placeras 
närmast Svängstavägen och att de därmed kan 
fungera som bullerskydd för nya och befintliga 
bostäder. 

Åtgärder i planförslaget
• Möjligheten att anlägga solceller på Halda 

Utvecklingscentrums tak bör utredas. 

• Vid detaljplanering bör möjligheten att 
utnyttja solenergi underlättas genom 
exempelvis bebyggelsens placering samt 
takhöjd och lutning. 

• Innan en detaljplan som berör ett förorenat 
område antas bör ska undersöknings- 
och utredningsskedet vara avklarat. 
Föroreningssituationen ska beaktas innan 
bygglov beviljas eller beslut tas om en 
exploatering. 

• Identifierade lågpunkter bör så långt möjligt 
bibehållas som svämytor. 

• Ytor som möjliggör ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten bör 
vid behov avsättas i samband med 
detaljplanering.  

• Mörrumsåns svämplan bör bibehållas så 
långt som möjligt. 

• Områden som riskerar att översvämmas 
bör vid detaljplanering utredas avseende 
risk och anpassningar till denna risk. 
Översvämningsrisken bör beaktas innan 
beslut tas om en exploatering av ett område. 

• Markförutsättningar ska vid behov utredas, 
exempelvis risk för ras, skred och erosion. 

• Nya bostäder, skolor, industri- och 
kontorslokaler eller liknande i områden med 
risk för högre strålningshalter från radon bör 
byggas radonsäkert för att uppfylla gällande 
riktlinjer.  

• Nya kraftledningar och andra elanläggningar, 
exempelvis mobilmaster, bör placeras eller 
utformas så att exponering för strålning 
begränsas. Bostäder, skolor och förskolor 
bör inte placeras nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.  

• I samband med att detaljplanering görs 
finns behov att utreda kapaciteten på 
det kommunala VA-systemet. Även 
dagvattenhantering inklusive eventuell rening 
av dagvattnet bör vid behov utredas.  

• I samband med att detaljplan upprättas 
eller ändras bör detaljplanen utgå från den 
förväntade klimatförändringen gällande 
exempelvis nederbörd och värmeböljor, 
i samband med byggnader och andra 
anläggningars placering, utformning och 
robusthet.  

• Luftkvalitet och buller ska vid behov utredas 
i samband med detaljplanering eller vid 
exploatering
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Samlad bedömning
Negativ påverkan av föroreningar kan inte 
uteslutas, men risken kommer att minimeras 
genom föreslagna åtgärder. Vid en eventuell 
sanering inför en exploatering kan istället positiva 
effekter uppnås genom att en befintlig förorening 
åtgärdas. Risk för översvämning föreligger, 
men genom föreslagna åtgärder bedöms den 
som liten. Detsamma gäller för strålningsrisken 
från radon. Påverkan av buller kan lokalt öka 
inom planområdet, till följd av exempelvis 
industrietablering. 

Sammantaget bedöms effekterna gällande klimat, 
hälsa och säkerhet inte ge någon betydande 
miljöpåverkan.

Sociala konsekvenser
Planförslaget pekar ut ett fåtal knutpunkter, 
bland annat Svängstas centrala delar 
med torgbildning, området vid Brovägen 
och Svängstabadet med fritidscenter, 
som ska fungera som multifunktionella, 
otraditionella, mötesplatser som kan förebygga 
generationsklyftor och främlingsfientlighet. 
Planförslaget syftar även till att locka till sig 
besökare från andra delar av kommunen, 
exempelvis genom det nya fritidscentret och 
Halda utvecklingscentrum. 

Planförslaget förespråkar arbete för att öka 
tryggheten i Svängsta. Detta planeras bland annat 
genom nya gång- och cykelstråk med belysning, 
säkra övergångar över länsväg 126 och förtätning 
av bostadsområden. 

Planförslaget innehåller många positiva delar 
när det gäller rekreationsmöjligheter (se 
Naturmiljö och rekreation). I Svängsta är det 
alltid nära till natur, skog och sjö. Planförslaget 
stärker kopplingarna mellan dessa områden 
samtidigt som det kommer att bidra till ett 
bättre utnyttjande av kollektivtrafik och en 
ökad användning av gång- och cykelstråk. Detta 
underlättar för sport- och friluftsaktiviteter och 
skapar också bättre förutsättningar till att cykla 
eller gå.

Åtgärder i planförslaget
• Med hjälp av gestaltningsprogram och 

planbestämmelser i kommande detaljplaner 
kan exempelvis utformning av torg, parkytor, 
”shared space” och gång- och cykelvägar 
styras för att gynna social hållbarhet.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget och dess 
tre strategiska inriktningar, bidra till en social 
hållbarhet.

Riksintressen
I Miljöbalken (MB) finns bestämmelser om 
hushållning med mark- och vattenområden, 
som benämns riksintressen och avser särskilda 
markanvändnings-intressen (kap. 3 MB) 
respektive områden som i sin helhet är av 
riksintresse (kap. 4 MB). 

I planförslaget berörs riksintresse för 
yrkesfisket (3 kap. 5 § MB) och riksintresse för 
naturvård och friluftsliv (3 kap. 6 § MB). Dessa 
riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. 

I kapitel 4 MB berörs riksintresse för rörligt 
friluftsliv (4 kap. 2 §) och riksintresse för 
vattendrag skyddade mot utbyggnad av 
vattenkraft (4 kap. 6 §). Inom riksintresse 
enligt 4 kap. 2 § får exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön komma till stånd om 
det inte påtagligt skadar områdets natur- 
och kulturvärden. Dessutom ska det rörliga 
friluftslivet särskilt beaktas vid bedömning av 
tillåtlighet. Inom riksintresse mot utbyggnad av 
vattenkraft får detta inte normalt sett inte ske. 

Riksintressen som gäller Mörrumsån och 
omkringliggande mark behandlas under 
Naturmiljö och rekreation.
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Område med särskilt behov av 
hinderfrihet och MSA-område, 
totalförsvaret
Ronneby Flottiljflygplats utgör ett riksintresse för 
totalförsvaret (kap. 3 § 9 andra stycket). Påtaglig 
skada på riksintresset kan uppstå då åtgärder 
medför direkta eller indirekta begränsningar i 
vilken verksamhet som kan utföras på eller kring 
flygflottiljen. För att förenkla bedömningen 
av vad som kan medföra påtaglig skada har 
Försvarsmakten identifierat påverkansområden. 

Svängsta omfattas av området med särskilt behov 
av hinderfrihet (kap. 3 § 9 pkt 1), vilket berör 
största delen av planområdet. Inom detta område 
gäller att objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter 
inom sammanhållen bebyggelse kan utgöra en 
flygsäkerhetsrisk och begränsa verksamheten vid 
flygflottiljen och därmed kan påtaglig skada på 
riksintresset uppstå. Hela planområdet omfattas 
även av MSA-området (kap. 3 § 9 pkt 1). Även 
inom detta område kan höga objekt medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 

Figur 16 Område med särskilt behov av hinderfrihet och MSA-område

Åtgärder i planförslaget
• I samband med detaljplanering bör inga 

objekt som riskerar att påtagligt skada 
riksintresset tillåtas.

• I de fall det framkommer behov av 
flyghinderanalys ska en sådan genomföras 
och skickas till berörda flygplatser. Om en 
flyghinderanmälan krävs inför byggstart ska 
en sådan skickas till Försvarsmakten. 

Samlad bedömning
Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte 
påverkas av planförslaget.
För bedömningen av övriga riksintressen, se 
Naturmiljö och rekreation.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt 
bindande styrmedel som regleras i miljöbalken. 
MKN finns för luftkvalitet (utomhusluft), buller, 
vattenförekomster och fisk- och musselvatten. 

Miljökvalitetsnormerna för luft reglerar halterna 
av ämnena kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och
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bens(a)pyren. Blekinge utgör ett 
samverkansområde gällande mätning 
av luftkvalitet och har ett gemensamt 
kontrollprogram som bland annat utformas 
utifrån var behovet av mätning är störst. I 
Blekinge mäts luftkvalitet centralt i respektive 
kommuns huvudorter, i Karlshamn är mätplatsen 
vid korsningen Erik Dahlbergsvägen - 
Prinsgatan. MKN för luft överskrids inte. 

I Svängsta bedöms halterna främst beror på trafik 
och av utsläppen från uppvärmningsförbränning 
och luftkvaliteten är sannolikt bättre än i 
Karlshamn. Planförslaget förväntas leda till 
en ökning av trafiken, särskilt längs vissa stråk 
genom planområdet, exempelvis länsväg 126 
och Svängstavägen med en ökning av utsläpp till 
luft som följd. Utsläppsökningen kompenseras 
till viss del av att andelen fossilfria drivmedel 
ökar. Utsläppen från uppvärmningsförbränning, 
främst vedeldning förväntas minska, främst 
beroende på teknikutveckling. Vid etablering av 
industrier kan utsläpp tillkomma. 

Miljökvalitetsnormen för vatten berör 
vattenförekomsterna Mörrumsån (Bjällerbäcken 
– Östersjön). Förekomstens nuvarande 
statusklassning är god ekologisk och god 
kemisk status. Förekomsten har beslutad 
MKN god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus (med mindre strängt krav för 
kvicksilver). Samma vattenförekomst omfattas 
även av Naturvårdsverkets förteckning (NFS 
2002:6) över fiskvatten som ska skyddas enligt 
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten. Ett antal rikt- och 
gränsvärden för olika parametrar som exempelvis 
syreförbrukning, ammoniak, koppar och zink 
finns angivna i förordningen. 

Vidare berörs grundvattenförekomsterna 
Susekull och Svängsta. Förekomsternas 
nuvarande statusklassning är för Susekull god 
kemisk och kvantitativ status och för Svängsta 
otillfredsställande kemisk och god kvantitativ 
status. Båda förekomsterna har beslutad 
MKN god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status. 

Grundvattenförekomsten Svängstas status 
beror på att den är förorenad av högfluorerade 
ämnen (PFAS) och klorerade lösningsmedel 
och den är därmed inte lämplig för uttag av 
dricksvatten. Ingen försämring av statusen får 
ske. Industriutveckling samt utvecklingsområden 
för verksamheter möjliggörs i planförslaget, 
vilket skulle kunna leda till ökade utsläpp till 
vatten. Intentionerna i planförslaget är att 
eventuella föroreningar som berörs ska utredas 
och vid behov saneras. Vidare förespråkas att 
ytor avsätts för att ta hand om dagvattnet, vilket 
minskar risken för att eventuella föroreningar når 
recipienten, se Klimat, hälsa och säkerhet. 

Samlad bedömning
Utsläpp till luft kan öka marginellt, men 
från en låg nivå. Med ledning av de 
luftmätningar som genomförs i länet och 
bedömningen av förutsättningarna i Svängsta, 
bedöms planförslaget inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

Planförslaget förväntas totalt sett minska 
utsläppen till vatten och bedöms därför 
medverka till att miljökvalitetsnormen för vatten 
kan bibehållas eller förbättras. Detsamma gäller 
för påverkan på fisk- och musselvatten. 

Figur 17 Grundvattenförekomsterna Susekull i norr och Svängsta i söder
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Miljömål
Totalt finns 16 nationella miljökvalitetsmål, vilka 
är beslutade av riksdagen och som ska utgöra 
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Dessa 
miljökvalitetsmål, med undantag för ”storslagen 
fjällmiljö” utgör även regionala miljökvalitetsmål 
för Blekinge. De miljökvalitetsmål som anses 
relevanta i miljöbedömningen är nedan 
markerade med fet stil. Övriga miljökvalitetsmål 
påverkas inte nämnvärt av planförslaget.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan
En precisering har fastställts för detta mål. 
Den globala medeltemperaturökningen 
begränsas till långt under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå och ansträngningar görs för 
att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius 
över förindustriell nivå. Sverige ska verka 
internationellt för att det globala arbetet inriktas 
mot detta mål. Planförslaget förespråkar att 
behovet av bil minskar och föreslår utbyggnad 
samt en mängd förbättringar när det gäller 
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. De 
nya trafikförbindelserna som krävs för att 
genomföra planförslaget syftar till att skapa ett 
bättre trafikflöde samtidigt som planförslaget 
förväntas bland annat leda till fler verksamheter 
och fler invånare, vilket kan medföra ett ökat 
trafikflöde. Genom att fler människor parallellt 
väljer att cykla eller att gå samt genom en 

bättre kollektivtrafik förväntas planförslaget 
leda till att utsläppen från vägtrafiken ökar i 
begränsad omfattning. Utöver trafiken kan 
många faktorer, som exempelvis etableringar av 
industrier, byggnadsmaterial som används och 
markanvändning inverka på klimatpåverkan. 

Sammantaget bedöms planförslaget leda till 
oförändrad klimatpåverkan.

Frisk luft
Utsläpp till luft kan öka marginellt, men utifrån 
en låg nivå, se miljökvalitetsnormer. Regeringen 
har fastställt preciseringar för miljökvalitetsmålet, 
om högsta halt av bensen, bensapyren, butadien, 
formaldehyd, partiklar, marknära ozon, 
ozonindex, kvävedioxid och korrosion. Ingen 
av dessa preciseringar har överskridits vid de 
mätningar som görs i Blekinge. 

Planförslaget bedöms inte medverka till att 
preciseringarna för frisk luft överskrids.

Giftfri miljö
Intentionerna i planförslaget är att eventuell 
förorenad mark som berörs ska utredas och 
vid behov saneras. Vidare förespråkas att ytor 
avsätts för att ta hand om dagvattnet. Detta 
minskar risken för att eventuella föroreningar 
sprids, se Klimat, hälsa och säkerhet. Eventuella 
etableringar av industrier eller verksamheter med 
utsläpp av föroreningar kan påverka negativt. 

Sammantaget bedöms planförslaget gynna 
miljökvalitetsmålet.

Säker strålmiljö
Längs planområdets östra sida finns en 
kraftledning (400 Kv), vilken till största delen 
ligger inom utpekade rekreationsområden 
men den tangerar även utvecklings-området 
för bostäder, Norra Abborresjön. Risk för 
högre strålningshalter från radon föreligger 
i västra delen av utvecklingsområdet Västra 
Öjavad, i området för industriutveckling och vid 
Mariebergs idrottsplats. Det finns mobilsändare 
inom planområdet, en på vattentornet samt en 
söder om Abborresjön.
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Om föreslagna åtgärder tillämpas avseende 
strålkällor bedöms inte miljökvalitetsmålet 
påverkas.

Grundvatten av god kvalitet samt 
Levande sjöar och vattendrag
Intentionerna i planförslaget är att eventuell 
förorenad mark som berörs ska utredas och 
vid behov saneras. Vidare förespråkas att ytor 
avsätts för att ta hand om dagvattnet. Detta 
minskar risken för att eventuella föroreningar 
når recipienten (se Klimat, hälsa och 
säkerhet), vilket i sin tur ger positiva effekter 
på vattenmiljön i exempelvis Mörrumsån. 
Om föreslagna åtgärder genomförs kommer 
natur- eller kulturmiljövärden för sjöar och 
vattendrag inte att påverkas negativt i samband 
med att utvecklingsområdena exploateras. 
Friluftslivet kommer att förstärkas. Landskaps- 
och tätortsbild i anslutning till sjöar och 
vattendrag bedöms endast förändras marginellt. 
Planförslaget förväntas minska utsläppen till 
vatten samt i övrigt ge positiva eller små effekter 
på sjöar och vattendrag. 

Sammantaget bedöms inte miljökvalitetsmålen 
påverkas av planförslaget.

Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap samt Ett rikt växt 
och djurliv
Planförslaget innebär att jordbruks- och 
skogsmark kan komma att tas i anspråk för att på 
så sätt utnyttja närhet till befintlig bebyggelse och 
infrastruktur (se Hushållning med naturresurser 
samt Kulturmiljö, landskaps- och tätortsbild). 
Enligt länsstyrelsens inventering finns 
brukningsvärd jordbruksmark i planområdets 
östligaste delar. Planförslaget innebär även 
att annan jordbruksmark tas i anspråk, främst 
inom utvecklingsområdena för bostäder Södra 
Abborresjön och Marieberg samt i området för 
industriutveckling.
Skogsmark kan genom planförslaget komma att 
tas i anspråk, främst genom utvecklingsområdena 
för bostäder samt inom utvecklingsområdet för 
rekreation. 

Produktionsmässigt bedöms det vara en 
begränsad areal jordbruks- och skogsmark 
som tas i anspråk genom planen. Om 
föreslagna riktlinjer och åtgärder tillämpas 
avseende jordbruks- och skogsmark bedöms 
rekreationsmöjligheterna stärkas, naturvärden 
bedöms endast påverkas marginellt medan 
kulturvärden inte bedöms påverkas. 

Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålen inte 
påverkas av planförslaget. 

God bebyggd miljö
Förslaget innebär att befintliga strukturer 
utnyttjas och en utbyggnad sker så långt 
möjligt genom en sammanhållen bebyggelse. 
Förslaget innebär även att kopplingar förstärks 
mellan olika delar av planområdet för att 
gynna rekreationsmöjligheterna, bland annat 
genom att anlägga och förbättra gång- och 
cykelvägar mellan och inom grönområden 
och naturområden. Planförslaget fokuserar 
på ett fåtal knutpunkter som ska fungera som 
multifunktionella mötesplatser samt syftar till 
att locka till sig besökare från andra delar av 
kommunen. Planförslaget förespråkar även 
arbete för att öka tryggheten i Svängsta. Nya 
områden för bostäder planeras i attraktiva, 
naturnära lägen utanför områden med starka 
restriktioner som bland annat strandskydd. 
Planförslaget innebär goda möjligheter att 
minimera effekter av klimatförändringarna. 
Luftkvalitet, buller- och strålningsnivåer 
förväntas uppnås. Landskaps- och tätortsbilden 
bedöms endast förändras marginellt. 
Kulturmiljövärden bedöms inte påverkas. Förslag 
på riktlinjer och åtgärder har tagits fram för att 
ge så små negativa konsekvenser som möjligt. 

Planförslaget bedöms uppfylla 
miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö.

Samlad bedömning
Den sammanvägda bedömningen av 
planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen är 
att målen inte kommer att påverkas negativt om 
föreslagna riktlinjer och åtgärder efterlevs.
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Uppföljning och övervakning
Uppföljning har betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och bidrar också till 
kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Enligt miljöbalken ska 
MKB:n innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Den sammanvägda 
bedömningen är att planförslaget inte ger någon betydande miljöpåverkan. Trots detta är det lämpligt att 
uppföljning sker. 

Den miljöpåverkan som bör följas upp kan inte preciseras eftersom planen omfattar ett stort område och 
har en lång tidshorisont. Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan 
lämpligen kan integreras i redan befintliga uppföljnings- och övervakningsprogram. 

Ändringen av översiktsplanen i Svängsta utgör en viktig del i områdets fortsatta planläggning. I 
miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för planens konsekvenser, både positiva och negativa samt ges 
förslag till åtgärder för att begränsa den negativa miljöpåverkan. Det kommande uppföljningsarbetet bör 
utvärdera både miljökonsekvensernas utfall samt hur och om åtgärdsförslagen har beaktats. 

Vilken effekt den ändrade översiktsplanen har haft för miljön kan följas upp i kommunens fortsatta 
arbete med bland annat efterföljande detaljplaner och vid aktualitetsprövning av planen.

Särskilt viktiga aspekter att följa upp bedöms i nuläget vara klimat, hälsa och säkerhet, trafik och 
eventuell påverkan på riksintressen och skyddade områden.
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Avgränsningssamråd inför miljökonsekvensbeskrivning, ändring av 
översiktsplanen för Svängsta tätort 

Beskrivning av ärendet 
Karlshamns kommun deltog på länsstyrelsens TIS-möte den 5 februari 2019 där ändring av 
översiktsplanen för Svängsta tätort presenterades. Ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen 
genomfördes. Efter mötet begärde kommunen ett skriftligt yttrande över hur kommunen bör 
avgränsa sig i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska 
avgränsningssamråd ske med länsstyrelsen om en strategisk miljöbedömning ska göras.  

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
I avgränsningssamrådet har länsstyrelsen utgått från den lista med frågor som kommunen 
planerar att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att listan innehåller 
en stor del av de frågor som behöver behandlas och tar nedan upp de frågor som saknas. 
Därutöver har länsstyrelsen i detta skede inga synpunkter på innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Vattenfrågor 

I listan tar kommunen upp att miljökvalitetsnormer ska behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver miljökvalitetsnormer för vatten så bör även övriga 
vattenfrågor behandlas, så som vattenförsörjning och dagvattenhantering. 

 

Fiskvatten 

I länsstyrelsens WebbGIS framgår att Svängsta tätort berörs av fiskvatten enligt Förordning 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

 

 

Försvarsmaktens intressen 

Svängsta tätort ligger inom MSA-område. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med samhällsplanerare Lina Sandberg som 
föredragande. 

 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 


