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Sammanfattning och samlad bedömning

Samhällsutveckling har alltid och kommer alltid att leda 
till effekter på vår miljö, vår omgivning, landskapet och 
naturen. De flesta förändringar är i princip inga problem, 
beroende på vilken kontext eller skala man använder för 
att bedöma förändringarnas effekt. Det är därför en ut-
maning att göra effektbedömningen på rätt nivå och på 
ett systematiskt sätt och att relevanta effekter kommer 
fram för att eventuella åtgärder kan lindra eller kompen-
sera denna effekt.

Översiktsplanens ambition att utveckla en hållbar kom-
mun är på olika sätt en vilja att styra i rätt riktning, mer 
än att man kommer att lyckas att vara hållbar. Självklart 
finns ingen hållbarhet på kommunal nivå med anledning 
av att vi lever i en global värld. Västvärlden har exporte-
rat en del miljöförstörande verksamheter och miljöbelas-
tande produktion till andra länder. Svenska medborgare 
ligger på 18:e plats i världen vad gäller ekologiskt fotav-
tryck och det kräver då självklart stora resurser för att 
behålla denna höga levnadsstandard. Skulle alla leva som 
vi, behövs mer än ett jordklot. Framtagandet av material, 
bränsle och mat med dagens metoder betyder att man 
både inom kommungränserna men kanske framförallt 
utanför kommunen kommer att påverka miljö och natur 
på ett icke hållbart sätt. Samhällsplaneringen ska, enligt 
den nationella strategin om en hållbar utveckling, främja 
en utveckling som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar. Miljöaspekterna är därför en viktig del av de olika 
bedömningarna i den fysiska planeringen. I en värld som 
förändras snabbt och som kommer att möta en hel del 
utmaningar för miljö och människor är det därför viktigt 
att skapa en beredskap eller ett verktyg för hur vi kan 
vidareutveckla och kanske ställa om till ökad global och 
lokal hållbarhet. 

Översiktsplanen ska hålla sig till en övergripande nivå där 
utvecklingsriktningar, eventuella exploateringar och kan-
ske bevarandemål beskrivs generellt. Därför kan en miljö-
konsekvensbeskrivning inte gå in på enskilda fjärilar eller 
specifika mikrobiotoper. Effektbedömning sker i högsta 
grad på en kvalitativ nivå, vilket också kräver att man i 
kommande detaljplanenivå måste gå in och undersöka 
miljöeffekterna på en mer kvantitativ nivå. Dessutom kan 
nya och tidigare inte identifierade miljöeffekter dyka upp 
under sådana utredningar, vilket också ska kunna leda 
till att man lokalt eller utanför detaljplanområdet måste 
kompensera eller lindra effekterna.

Miljöeffekterna som förväntas uppstå vid genomföran-
det av översiktsplanen fram till 2030 är mest kopplade 
till kustområdet där både bostads- och verksamhetsut-
veckling planeras. Ianspråktagande av ny mark leder till 
ytterligare förlust av habitat samt minskning av habitat-
kvalitet i de område runt omkring själva exploateringen. 
Byggnation i områden som är skog, jordbruk och natur 
är ofta inte reversibel och det behövs en riktig avvägning 
om dessa områden ska tas i anspråk. Genom att arbeta 
med förtätning och effektivt markanvändning kan man 
ofta lösa etablerings- eller bostadsbehov. Effekter på 
landskap hänger ofta ihop med rekreationsvärde. Land-
skaps- och naturskydd framställs ofta ihop med utpekade 
område för rekreation eller turism. Här bör stor hänsyn 
tas till motstående intressen för natur och människa. En 
av de kommande potentiella problemen kan uppstå vid 
havsplanering där bevarande, utnyttjande och exploate-
ring måste vägas mot varandra.

Mer greppbara effekter på vatten, mark, luft och buller 
påverkas väldigt mycket av lagstiftning, nytt regelverk 
och framtida (teknik)utvecklingar: alternativa bränslen, 
vägbeläggning, hållbart byggande, med mera. Det är 
sannolikt att nybyggnation sker på ett mer miljövänligt 
sätt men samtidigt måste samhället lösa gamla synder, 
punktkällor och befintliga flaskhalsar.

På en övergripande nivå bedöms översiktsplanen för 
Karlshamn fram till 2030 inte innehålla oöverkomliga 
problem. Planen redovisar en vilja att utveckla samhället 
till ett mer hållbart samhälle med styrning mot bättre 
trafiklösningar, förtätning av befintliga område, funk-
tionsblandning, utbyggnation med koppling till natur 
och god miljö. Planen beskriver i jämförelse med den 
gamla planen från 2007 hela kommunen som geografiskt 
område. Dessutom beskrivs verksamhets-, bostads- och 
natur/rekreationsområden på ett mycket tydligare sätt. 
Planen är kopplad till kommunens vision och stävar efter 
att kommunen ska bli bättre på alla möjliga sätt.
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Inledning

Syfte och mål med 
miljökonsekvensbeskrivningen
Sedan den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om 
miljöbedömningar i Miljöbalken efter införande av EG-
direktivet om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan, 2001/42/EG. Bestämmelserna ska enligt 
Plan- och bygglagen tillämpas för översiktsplaner och 
detaljplaner. I direktivet om bedömning av miljöpåver-
kan i planer och program beskrivs att ”Syftet med detta 
direktiv är att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön 
och bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet 
och antagandet av planer och program för att främja en 
hållbar utveckling...”

I enlighet med direktivet är syftet med denna miljökon-
sekvensbeskrivning att: 

• identifiera, beskriva och bedöma den betydande 
miljöpåverkan som översiktsplanens genomförande 
kan antas medföra

• sörja för en hög nivå på skyddet av miljön
• bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet 

och antagandet av planer och program 
• främja en hållbar utveckling
• främja genomsiktlighet och demokrati

Avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen
Översiktsplanen gör inte anspråk på att utgöra ett 
övergripande policydokument för all kommunal verksam-
het, till exempel planering för vårdbehov, elevunderlag 
etcetera. Fokus är på mark- och vattenanvändning och 

det är den betydande miljöpåverkan som den förändrade 
användningen kan ge upphov till som beskrivs i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Översiktsplanens geografiska avgränsning är mark och 
vatten inom Karlshamns kommun. Översiktsplanens tids-
mässiga avgränsning är cirka 15-20 år. De målsättningar 
och visioner som översiktsplanen beskriver sträcker sig 
minst fram till år 2030.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar regleras i 6 
kapitlet 12 § Miljöbalken och i förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar (1998:905). 

Läsanvisning
Miljökonsekvensbeskrivningen för denna plan bör betrak-
tas som en bedömning på en övergripande nivå. Vissa ef-
fekter kan nämligen redan identifieras på översiktsplane-
nivå. En mer detaljerad konsekvensanalys ska göras i en 
fördjupad översiktsplan eller detaljplan. Det som anges 
under rubriken ”Förebyggande och kompensationsåtgär-
der” är sådant som ska uppmärksammas vid efterföljande 
planering och genomförande. 

Konsekvenserna av planförslaget beskrivs dessutom 
utifrån de tre perspektiven på uthållighet, ekologiska, 
sociala och ekonomiska, men även utifrån de 16 miljökva-
litetsmålen.

En hållbar utveckling bygger på ett samspel mellan 
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. Först när 
de fungerar tillsammans som en helhet kan en hållbar ut-
veckling uppnås. Därför görs även ett försök att analysera 
helheten eller den samlade effekten av planförslaget.
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trafiklösningar, förtätning av befintliga område, funktionsblandning, utbyggnation med koppling till 
natur och god miljö. Planen beskriver i jämförelse med den gamla planen från 2007 hela kommunen 
som geografiskt område. Dessutom beskrivs verksamhets-, bostads- och natur/rekreationsområde på 
et mycket tydligare sätt. Planen är kopplat till kommunens vision och stävar efter att kommunen ska 
bli bättre på alla möjliga sätt. 

Inledning 
Syfte och mål med miljökonsekvensbeskrivningen 
Sedan den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i miljöbalken efter införande 
av EG-direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 2001/42/EG. 
Bestämmelserna ska enligt plan- och bygglagen tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner. I 
direktivet om bedömning av miljöpåverkan i planer och program beskrivs att ”Syftet med detta 
direktiv är att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön och bidra till att integrera miljöaspekter i 
utarbetandet och antagandet av planer och program för att främja en hållbar utveckling...” 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är i enlighet med Direktivet att  

• identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som översiktsplanens 
genomförande kan antas medföra 

• att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön 
• att bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program  
• att främja en hållbar utveckling 
• att främja genomsiktlighet och demokrati 

 

 

(layout bilden kan anpassas enligt rapportens layout) 

 

•vilka miljöeffekter uppstår
•når vi våra miljömål
•når vi önskad utveckling till mer hållbarhet
•vilka effekter har det på samhället

icke 
genomförande 
Karlshamn2030

•vilka miljöeffekter uppstår vid utvecklingen 
och processen dit
•hur kan vi lindra eventuella effekter
•når vi våra miljömål och är det ett steg på väg 

till mer hållbarhet
•vilka effekter har det på samhället

genomförande 
Karlshamn2030
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Fokus i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska ligga 
på de miljöeffekter som är relevanta för översiktspla-
nens nivå. Denna rapport ska översiktligt beskriva den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet och icke 
genomförandet (så kallade nollalternativet) av översikts-
planen kan antas medföra. MKB:n bör därför avgränsas 
geografiskt, i sak och tidsmässigt.

I första hand är det Miljöbalken, MB, och Plan- och bygg-
lagen, PBL, som, i enlighet med europeisk lagstiftning om 
miljöpåverkan från strategiska planer (2001/42/EG), styr 
den sakliga avgränsningen av en MKB. Enligt 6 kap. 11 § 
Miljöbalken ska alla översiktsplaner miljöbedömas.

Enligt Plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsik-
tiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska utformas 
så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 
framgår. Enligt Plan- och bygglagen 3:9 ska, vid förslag till 
översiktsplan eller ändring av planen, kommunen sam-
råda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, 
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som 
har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfra-
strukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens 
medborgare, de andra myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget, tillfälle att delta i samrådet.

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt Miljöbalkens 6 
kapitel, 12 §, innehålla följande:

1. en sammanfattning av planens eller programmets 
innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till 
andra relevanta planer och program,

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs, 

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden 
som kan antas komma att påverkas betydligt,

4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem 
som har samband med ett sådant naturområde som 
avses i 7 kap. Miljöbalken eller ett annat område av 
betydelse för miljön,

5. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, 
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella 

Utgångspunkter och metod

tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kultur-
lämningar och annat kulturarv samt det inbördes 
förhållandet mellan dessa miljöaspekter, samt de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller 
motverka den betydande negativa miljöpåverkan

6. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller pro-
grammet,

7. en sammanfattande redogörelse för hur bedöm-
ningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val 
av olika alternativ och eventuella problem i samband 
med att uppgifterna sammanställdes.

Avgränsning i sak
Avgränsningen i sak sker för de miljöaspekter som anses 
beröra denna plan:

• Ekologi: Naturmiljö, fauna och flora, extra fokus på 
NATURA2000

• Mark: effekter på mark, jordlager, grundvatten, sane-
ring, stabilitet, hushållning med resurser

• Vatten: vattenkvalitet, hydrologi, miljökvalitetsnor-
mer för vatten

• Landskap: effekter på landskapsbilden
• Kulturmiljö: effekter på (bevarande av) kulturmiljöer
• Luft och klimat: luftkvalitet, klimateffekter, försu-

rande ämne, partiklar 
• Buller och vibrationer: effekt från trafik, transport, 

luftfart, verksamheter på ljudbelastning, strålning 
och vibrationer

• Människors hälsa: influenser av planen på männis-
kans hälsa och risker
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(layout bilden kan anpassas enligt rapportens layout) 
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(layout bilden kan anpassas enligt rapportens layout) 
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Geografisk avgränsning
Kommunens administrativa gränser utgör i huvudsak 
avgränsning för översiktsplanen. Vissa utvecklingar är 
dock kopplade till regionala, nationella och även inter-
nationella aspekter, vilket betyder att man till en viss del 
också måste höja blicken och räkna in utvecklingar som 
sker på en nivå som inte kan styras av kommunens egen 
utvecklingsvilja eller vision. Det betyder dock inte att 
man på en kommunal nivå inte ska ta hänsyn till regionala 
eller andra trenderna.

Avgränsning i tid
Beskrivningar och påverkan, effekter och konsekvenser 
är gjorda utifrån nuläget om inget annat anges. Bedöm-
ningen sträcker sig till år 2030. Klimat- och energifrågor 
behandlas översiktligt, belyses i ett längre perspektiv, 
med utblick kring till exempel havsnivåhöjning fram till 
år 2100. Påverkan av dagens beslut och vägval om mer 
långsiktiga investeringar sträcker sig i vissa fall 50–100 
år framåt. Ju längre fram, ju större blir osäkerheten. Det 
är dock bland annat därför planen inte är bindande och 
ska anpassas efter nya kunskaper och utvecklingar på alla 
nivåer.

Bedömningsgrunder
Översiktsplanering ska beskriva den fysiska miljön och  
viljeriktningen för att förverkliga en vision man har för 
Karlshamns kommun. Genomförandet av denna plan 
kommer att ha en påverkan på vår miljö och vårt samhäl-
le. I stora drag måste en bild sammanställas som visar: 

• i vilken utsträckning planen skapar miljöproblem, 
eventuellt av ackumulerade och gränsöverskridande 
art,

• sannolikhet, varaktighet och frekvens av påverkan 
och möjligheten att avhjälpa den,

• riskerna för människors hälsa eller för miljön (till 
exempel på grund av olyckor),

• påverkans storlek och fysiska omfattning 
• överskridna miljökvalitetsstandarder eller gränsvär-

den, 
• påverkan på områden eller natur som har erkänd na-

tionell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus 
samt påverkan på andra policyer, projekt och planer. 

För varje kapitel under miljökonsekvenser beskrivs spe-
cifika bedömningsgrunder kopplade till den aspekten. 
Generellt och kvantitativt beskrivs planens påverkan på 

uppfyllelse av de svenska miljömålen samt den regionala 
och nationella ramen för en del hållbarhetsaspekter för 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull utveckling. 
För att kunna bedöma om planförslaget bidrar till en 
hållbar utveckling i Karlshamns kommun görs en analys 
av planförslaget utifrån de tre dimensionerna för hållbar 
utveckling. Kommunen har också antagit ett visionsdoku-
ment där ett antal målområden formuleras och som ska 
prägla den framtida planeringen. 

En miljökonsekvensanalys för en översiktsplan kan inte 
gå in i detaljer men bör på en lämplig nivå utreda planens 
betydelse för en direkt påverkan som förluster i bioto-
pareal, fragmentering och minskning av konnektivitet, 
samt indirekta effekter som ändringar i markanvändning 
som förstör områdets lämplighet för arter på plats eller 
i närheten, spridning av föroreningar, övergödning i vat-
tenförekomster och havet, med mera.

Indelning i delområden
För att överskådligt kunna bedöma miljöeffekter, har alla 
50 utvecklingsområdena från översiktsplanen delats upp 
i delområden. Dessa baseras på utvecklingsinriktning och 
referenserna med bokstav och siffra hänvisar till referen-
ser i översiktsplanens huvuddokument, Utvecklingsstra-
tegier.

• Stadsbebyggelse (A1, A2, A4, A5) - Centrum för han-
del, kultur, service, näringsliv, utbildning och kom-
munikationer. Bostäder, arbetsplatser och grönytor. 

• Tätortsbebyggelse (A3, A6, A16, B1, B2, C1, C2, D, E1, 
E2, F, H) - Bostäder, arbetsplatser, service, handel och 
grönytor. Blandning av bostäder och icke störande 
verksamheter är önskvärd.

• Bostäder (A10, A12, B4, C5, G) - Bostäder, förskolor 
och grönytor.

• Verksamheter (A15, B5, B6, C7, J1, J2, J3, K) - Industri, 
hantverk, logistik, kommunikationer, partihandel, 
service och grönytor.

• Idrott och friluftsliv (A7, A8, A9, A11, A13, A14, B3, B7, 
B8, B10, C3, C4, C6, E3) - Tätortsnära områden för 
hälsa, idrott och rekreation. 

 
• Landsbygd och natur (B9, L, M, N, O, P) - Bostäder, 

verksamheter och friluftsliv.

• Hav (Q)
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Alternativ och åtgärder

Översiktsplanen har en nyckelroll i plansystemet. Med 
anledning av att översiktsplanen inte är bindande utan 
vägledande för beslut, beror den styrande förmågan på 
kvaliteten i planeringsunderlag och analyser samt på den 
argumentation som förs fram i planen. De alternativ som 
funnits för planens utformning beskrivs i kapitlet om 
strategiska vägval i Utvecklingsstrategier. 

Nollalternativ

Bakgrund till beskrivning av ett 
nollalternativ
Ett nollalternativ för en översiktsplan beskriver utveck-
lingen i samhället om alla förslag fram till 2030 genom-
förs med befintliga styrmedel och under påverkan från 
alla externa och interna effekter och trender som inte kan 
styras med kommunala planer och program. 
I det här fallet anses gällande Översiktsplan från 2007 
vara detta viktiga styrmedel. Utifrån planeringsfrågor kan 
en beskrivning göras över vilken situation som kan uppstå 
om de planerade verksamheterna eller åtgärderna enligt 
den gamla planen genomförs trots att vissa planförslag 
inte längre är aktuella. Dessutom har kanske vissa områ-
den utvecklats utan att de utpekades i gällande översikts-
plan. Där uppstår nya behov och önskemål för styrning av 
utvecklingen, vilket i princip inte är möjligt med gällande 
dokument. 

Trots att beskrivning av ett nollalternativ kan upplevas 
som en teoretisk och icke realistisk verklighetsbild, är det 
viktig att jämföra gamla utvecklingsförslag med de nya i 
ÖP-alternativet. Det är då man gör en balans av kommu-
nens utvecklingsönskemål och miljöeffekter och skapar 
en möjlighet att kompensera, lindra och uppdatera 
åtgärdsbehov för pågående och planerade utvecklingar 
i kommunen. Det är ett sätt att bemöta kommunens 
utveckling som också sker via regionala, nationella och 
internationella trender som har påverkat oss men som vi 
inte själva kan styra.

Olika typer av åtgärder
Enligt Naturvårdsverkets vägledning för MKB finns det 
fyra typer av åtgärder: 

1. skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder 
2. återställande åtgärder 
3. kompensationsåtgärder 
4. åtgärder som vidtas för att förstärka positiv miljöpå-

verkan

Det är betydligt bättre att undvika en negativ miljöpå-
verkan än att återställa och det är i sin tur ofta bättre att 
återställa än att kompensera. I en översiktsplan är det 
dock svårt att formulera konkreta krav på återställning el-
ler kompensation på grund av att man inte kan formulera 
detaljerad information eller siffror om yta, areal, tidsra-
men på en effekt, med mera. 
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Konsekvenser för  
miljö och människor
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Konsekvenser för miljö och människor

Generellt för Översiktsplan  
2030

Ekologi
I kommunen finns det olika biotoper, allt från öar och 
skärgård till våtmarker, sjöar, berg och bördig jordbruks-
mark, monokultur med gran och gammal lövskog och alla 
har sina specifika arter och interaktioner med varandra.
 
NATURA2000-områden har pekats ut för deras betydelse 
för bevarande av vissa biotoper och/eller arter på en lokal, 
regional eller (inter)nationell nivå. Effektbedömningen av 
alla planer och projekt som kan påverka ett NATURA2000 
ska undersöka hur ett område kan eller kommer att 
påverkas. Det är inte bara lokaliseringen som avgör krav 
på konsekvensbeskrivningen men också den förväntade 
effekten på naturen. 

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• långsiktig planering av exploateringar, verksamheter, 

bebyggelse och rekreation
• formellt (landskaps)skydd i några område för rekrea-

tion och natur
• autonom utveckling med generellt högre miljöhän-

syn vid framtida utveckling, transport, bebyggelse, 
strandskydd skyddar ekologi och biotop, ...

• konservativ utveckling på landsbygden och i vatten-
skyddsområdet minskar barriäreffekter, förstöring 
och ökar biotopkvalitet

Eventuella relevanta negativa effekter

• på lokal nivå vid utökad explotering av befintliga 
verksamhets- och bostadsområde genom ökad 
förstöring på kvarvarande biotop

• på extra känsliga NATURA2000-område, riksintresse 
för naturvård, reservat, nyckebiotoper, med mera 
med kanteffekter från nuvarande och framtida 
exploatering eller bebyggelse

• ändringar i rekreationsintensitet kan ha oförväntade 
konsekvenser på biotop och arter

• upphävande av strandskydd för utveckling i vissa 
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Konsekvenser för miljö och människor 
Generellt för Översiktsplan 2030 
 

 

 

Ekologi 
I kommunen finns det olika biotoper, allt från öar och skärgård till våtmarker, sjöar, berg och bördig 
jordbruksmark, monokultur med gran och gammal lövskog och alla har sina specifika arter och 
interaktioner med varandra.  

NATURA2000 område har pekats ut för deras betydelse för bevarande av vissa biotoper och/eller 
arter på en lokal, regional eller (inter)nationell nivå. Effektbedömningen av alla planer och projekt 
som kan påverka ett NATURA2000 ska undersöka hur ett område kan eller kommer att påverkas. Det 
är inte bara lokaliseringen som avgör krav på konsekvensbeskrivningen men också den förväntade 
effekten på naturen.  

Miljöbedömning nollalternativet och KARLSHAMN 2030 
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områden påverkar med stor sannolikhet ekologin 
negativt

• havsplanering kan leda till exploatering i känsliga 
områden

Fastställda negativa effekter

• på mikroskala vid exploatering av befintliga icke 
exploaterade områden

• stora förändringar förväntas på grund av en auto-
nom global (klimat)förändring som inte översiktspla-
nen kan styra

• fortsatt hög levnadsstandard med stort ekologisk 
fotavtryck. Process mot mer hållbarhet påverkas av 
faktorer och aktörer utanför kommunen och som 
inte påverkas av kommunen

Miljöbedömning nollalternativet och KARLS-
HAMN 2030 

Enligt bedömningen kommer varken nollalternativet eller 
KARLSHAMN 2030 alternativet att ha en systematiskt 
betydande negativ påverkan på ekologin i kommunen. 

Översiktsplanen skapar en vägledning samt viljeriktning 
för kommunens geografiska område med en del miljö- 
och naturinriktningar i vissa områden där formellt skydd 
inte fanns tidigare.

Samhället går sakta mot en större miljövänlighet och 
medvetenhet om vårt fotavtryck. Nya tekniker och 
utvecklingar kommer sannolikt att minska vår miljöpå-
verkan. 

Det är fortfarande problematiskt att samhällets ekolo-
giska fotavtryck är för stort. I kommunen, i regionen, i 
landet och i vissa delar av världen har man en levnads-
standard som inte är hållbar. En alldeles för långsam 
process mot mer hållbarhet leder bara till en fördröjning 
av en slutförbrukning av många av våra resurser. 

I nästan alla utvecklingsområden berörs vatten och 
stränder. Utvecklingen längs med kusten kommer att ha 
en betydande påverkan på en lokal nivå, både öster- och 
västerut. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till strand-
skyddets syften – att skydda livsbetingelser för växter, 
djur och allmänhetens tillträde. Mer boende och inten-
sivare rekreation kommer inte bara att netto-minska 
habitatareal. Det blir också en utmaning för att hitta en 
balans mellan ekologin och människan när resterande 
habitat används för till exempel rekreation. Detta gäller 
för exploateringen vid både kusten och LIS-områden, 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En 
negativ påverkan på vattnet kan inte bara direkt påverka 
till exempel fisk, utan indirekt också fisket som har ett 
stort rekreationsvärde i kommunen. Effekten på kustnära 
områden och strandekosystem via exploatering och 
privatisering visualiseras på bilden nedan.

Problemet med ökad fragmentering av habitat kvarstår. 
E22 och Rv 29 med viltstängsel och mycket trafik utgör 
barriärer. E22 är en nord-sydlig barriär, Rv 29 en öst-
västlig. Mindre vägar är dock ofta inga definitiva hinder. 
Nya vägar tar natur i anspråk och har med kant- och bar-
riäreffekter en större påverkan än bara själv asfaltytan. 
Fragmenteringsgraden ökar alltid med nya vägar.

Hamnutvecklingen, intensivare sjöfart och fritidsanvänd-
ning av skärgården är en betydande belastning och risk 
för miljön i Hanöbukten. Hamnutvecklingen är en viktig 
del i kommunens motor och kommer att ta i anspråk 

Karta över översiktsplanens effektbedömning på ekologi.
Karta över område som påverkar eller kommer att påverka 
kustnära vattenmiljön samt strandbiotoper via exploatering 
eller privatisering. 
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större delar av markområdet väster om kommunen samt 
på ett betydande sätt påverka den inre vattenmiljön 
mellan Stärnö och Kofsa samt Karlshamnsfjärden. Det är 
svårt att utse enskilda stora effekter. Det hårda trycket 
från mänskliga aktiviteter i kombination med gamla 
synder och klimatförändringar gör att naturen inte längre 
har kvar någon elasticitet eller kapacitet att ta hand om 
förändringar.

Natura2000-område i kommunen 

Inga systematiska effekter på kommunens Natura2000- 
områden förväntas vid genomförandet av nollalternativet 
eller KARLSHAMN 2030 alternativet. Områden som inte 
har en god bevarandestatus kan i princip inte belastas 
ytterligare med miljöförstörande verksamheter i eller i 
anslutning till de här områdena. Här uppmärksammas 
inte minst att de stora områdena längs med kusten har 
en måttlig ekologisk status, trots skyddsåtgärder. Pro-
blemet är ofta övergödning och årligen föreligger risk för 
algblomning. Detta är ett resultat av för mycket närings-
ämne och påverkar vattenmiljön inte bara under själva 
blomningen. När algerna dör, sjunker de och bryts ner på 
bottnen. Det förbrukas mycket syre och följden blir ofta 
syrebrist. I sådana område kan bara vissa bakterier över-
leva. Dessutom kommer effekter från klimatförändringar 
ge oförutsägbara ändringar på vår miljö och förmodligen 
inte minst naturområden med höga värden. Ett av de 
allvarligaste hoten är invaderande arter som på kort tid 
kan ta över ett helt ekosystem. Dessutom finns det risker 
för nya eller allvarligare utbrott av sjukdomar hos växter 
och djur. Risk för sådana allvarliga situationer finns i 
Natura2000-områden som:

• Pukaviksbukten
• Stärnö
• Öarna och skärgården 

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Dagens miljölagstiftning ställer redan relativt höga krav 
på planer, program, verksamhetsutövare, exploateringar, 
med mera. En översiktsplan kan vara en vägledning ett 
och styrmedel för bättre miljöhänsyn och till och med ak-
tivt restaurerings- och förbättringsarbete. Positiva effek-
ter bör förstärkas medan negativa bör minska eller i de 
fall det berör Natura2000 eller extra känsliga områden,  
ska de i princip undvikas helt. Ofta kan man vid exploa-
tering förebygga en del (tillfälliga) effekter. Återställning 
och eventuell kompensation ska kombineras i detaljpro-
jektering där man skulle kunna ha en nettopositiv effekt 
på miljön i stället av att bara kompensera förlusten på 
till exempel naturarealen. Vinsten skulle kunna ligga i ett 
system där man exploaterar områden med lågt natur-
värde och kompenserar med minst lika stora arealer med 
högt naturvärde. Detta system kan utföras parallellt 
med, men får inte ersätta, det vanliga naturvårdsarbetet 
i kommunen. 

Förvaltning av naturen och miljön i kommunen, och inte 
minst NATURA2000-område, bör ingå i ett förnyat och 
uppdaterat kommunalt naturvårdsprogram. Nuvarande 
program används i princip inte längre och har inte uppda-
terats sedan 1993. Översiktsplanen anses dessutom inte 
vara rätt instrument att planera förvaltning och skydd av 
NATURA2000 men uppmärksammar härmed ett stort 
behov att börja jobba mer aktivt med de här områdena 
med högt naturvärde och ännu högre förvaltningsbehov.
Relativt enkla medel och justeringar i planer och program 
kan ha en betydande påverkan på ekologin. Att ta hänsyn 
till skyddsvärda träd kan hjälpa en del hotade och rödlis-
tade arter, planera dagvattenrening och –magasinering 
kan minska utflöde av tungmetaller och näringsämnen till 
yt- och kustvatten, att skapa små landskapselement som 
kan fungera som habitat kan delvis kompensera förlus-
ter av andra biotoparealer, fragmentering och negativa 
effekter utanför området kan lindras genom att skapa en 
buffert, faunapassager, gröna korridorer och gröna öar i 
gråa område, med mera.

Nya vägar bör undvikas och nyttan bör avvägas mot 
transportrelaterade vinster. Nya vägar kan bli incitament 
för ytterligare bostads- och exploateringsutvecklingar i 
ett visst område. Ianspråkstagande av icke exploaterad 
mark kan bli ett första steg mot ytterligare exploatering-
ar med argumentet att exploatering redan har påbör-
jats. Exploateringar ska därför i högsta grad kopplas till 
befintlig bebyggelse och via förtätning minska landskaps- 
och miljöpåverkan. Nya vägar ska byggas med hänsyn till 
både landskapsfunktion och ekologiska värde nära vägen. 
Väldigt ofta är byggandet av vägar så pass dyrt att man 
väljer bort miljövänliga alternativ eller metoder.
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• Sternö 
• öarna och skärgården 

 

 

Figur 3: Karta över NATURA2000 område i Blekinge 

 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Dagens miljölagstiftning ställer redan relativt höga krav på planer, program, verksamhetsutövare, 
exploateringar, mm. En översiktsplan kan dock vara vägledning och styrmedel för bättre miljöhänsyn 
och till och med aktivt restaurerings- och förbättringsarbete. Positiva effekter bör förstärkas medan 
negativa bör minska eller i så fall det berör Natura2000 eller extra känsliga område så ska de i princip 
undvikas helt. Ofta kan man vid exploatering förebygga en del (tillfälliga) effekter. Återställning och 
eventuell kompensation ska kombineras i detaljprojektering där man för avsikt skulle kunna ha en 
netto positiv effekt på miljön i stället av att bara kompensera förlusten på till exempel naturarealen. 
Vinsten skulle kunna ligga i ett system där man exploaterar område med lågt naturvärde och 
kompenserar med minst lika stora arealer med högt naturvärde. Detta system får dock inte ersätta 
det vanliga naturvårdsarbetet i kommunen men utföras parallellt.  

Förvaltning av naturen och miljön i kommunen, och inte minst NATURA2000 område, bör ingå i en 
förnyad och uppdaterad kommunal naturvårdsprogram. Nuvarande program används i princip inte 
längre och har inte uppdaterats sedan 1993. Översiktsplanen anses dessutom inte vara rätt 
instrument att planera förvaltning och skydd av NATURA2000 men uppmärksammar härmed ett stort 
behov att börja jobba mer aktivt med de här område med högt naturvärde och ännu högre 
förvaltningsbehov. 

Relativt enkla medel och justeringen i planer och program kan ha en betydande påverkan på 
ekologin: ta hänsyn till skyddsvärda träd kan hjälpa en del hotade och rödlistade arter, planera 
dagvattenrening och –magasinering kan minska utflöde av tungmetaller och näringsämne till yt- och 
kustvatten, skapa små landskapselement som kan fungera som habitat kan delvis kompensera 
förluster av andra biotoparealer, fragmentering och negativa effekter utanför området kan lindras 
genom att skapa ett buffert, faunapassager, gröna korridorer och gröna öar i gråa område, mm. 

Nya vägar bör undvikas och nyttan bör avvägas mot transportrelaterade vinster. Nya vägar kan bli 
incitament för ytterligare bostads- och exploateringsutvecklingar i ett visst område. I 
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Karta över NATURA2000-områden i Blekinge.



   19

Utökad exploatering runt omkring LIS-sjöar och längs 
med kusten och intensivare rekreation kan bidra till en 
mer levande landsbygd och skärgård men den utveck-
lingen har visat sig innehålla en del hot. Många gånger 
har ett visst område varit så attraktivt för människan att 

det har blivit områdets undergång. 

Mark

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• omhändertagande av förorenade områden vid 
exploatering

• långsiktighet i planering för gamla deponier genom 
koppling till utveckling och vision om hållbarhet 
enligt prioritering från MIFO-klassning (Metodik för 
inventering av förorenade områden)

Eventuella relevanta negativa effekter

• effekter på grundvattenkvalitet och -tillgångar för 
enskilda eller allmänna intressen vid utveckling av 
vissa områden

• nya hårdgjorda ytor försvårar tillförseln av bra vatten 
till grundvattenmagasinet

• ändringar i skred och erosionsrisker vid ändrad an-
vändning och nya klimatförhållanden

Fastställda negativa effekter

• påverkan på nuvarande grundvattenreservoarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöbedömning nollalternativet och KARLS-
HAMN 2030 

Inga kommunövergripande effekter förväntas uppstå 
när nollalternativet eller KARLSHAMN 2030 alternativet 

genomförs. 

Översiktsplanen skapar förutsättningar för en del nybygg-
nationer och utvecklingar av befintliga områden. I kom-
munen finns ett stort antal fastigheter med misstänkt 
förorenad mark. Länsstyrelsen har inventerat misstänkt 
förorenade markområden och kommunen har inventerat 
kommunala deponier. Vid byggnation i eller i anslutning 
till områden med (potentiella) föroreningar bör en miljö-
teknisk markundersökning genomföras under planpro-
cessen och lämpligheten av exploateringen måste utre-
das. Förorenad mark som tas i anspråk för verksamheter 
som innebär stadigvarande vistelse i området bör saneras 
för att minska risken för direktkontakt med giftiga ämnen 
i marken. I arbetet med att göra Karlshamns kommun 
till en hållbar kommun är det av stor vikt att begränsa 
utsläppskällor till mark och vatten. Det är då i vissa fall 
försvarbart att aktivt undersöka och åtgärda förorenade 
områden även när exploatering inte är aktuellt, men det 
är inte alltid sanering som är den bästa åtgärden. Den 
utförda MIFO-klassningen kan vara en vägledning till 
prioritering för sanering och åtgärder.

Det är dåligt med tillgång till bra grundvatten i Karls-
hamn och Blekinge generellt. Alla förtätningar, exploa-
teringar och utvecklingar ska ta hänsyn till befintliga 
brunnar, grundvattenreservoarer och – strömningar samt 
ta hänsyn till saltintrång och kustnära vattentillgångar. 
De få grundvattenmagasin som finns i kommunen ska 
vara i god kvalitativ och kvantitativ status. Både yt- och 
grundvatten skyddas ytterligare genom extra krav inom 
vattenskyddsområdet för Långasjön.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Vid beslut om exploatering eller utveckling ska (potenti-
ella) föroreningar samt skydd av grundvattenförekomster 
alltid beaktas och vägas in, inte bara som ekonomisk 
kostnad men också som miljö- och samhällsvinst. Kom-
munen skulle kunna ställa långtgående krav på sanering/
åtgärder vid exploatering. Skred och stabilitetsfrågor ska 
under nuvarande och framtida klimatförhållande utredas.
Klimatförändringar kommer att ändra på erosion, sta-
bilitets- och skredrisker. Det är viktigt att ta hänsyn till 
detta vid byggnation i skredkänsliga områden. Dessutom 
kommer höga flöden att påverka erosionen vilket i sin 
tur leder till ökat underhållsbehov och extra risk för 
översvämningar. I många länder med översvämnings-
problem har man påbörjat ett arbete med att återskapa Karta över översiktsplanens effektbedömning på mark.
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naturliga översvämningsområden där man kan styra 
översvämningar för att rädda tätorter eller andra känsliga 
områden. Detta skulle framförallt kunna vara aktuellt för 
Svängsta och Mörrum.

Tillgången till bra grundvatten för dricksvattenförsörj-
ning är begränsad i dagsläget. Kommunens reservvat-
tentäkter bör skyddas ytterligare, trots de nuvarande 
kvalitetsproblemen. LOD, lokalt omhändertagande av 
dagvatten, och genomtänkt dagvattenhantering ska tas 
med i planering för balans mellan snabb avrinning och 
grundvattentillförseln.

Vatten

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• fortsatt och tydligare skydd av Långasjöns och 
Mieåns vattenskyddsområde för framtida vattenför-
sörjning

• miljövinst genom VA-utbyggnation och dagvatten-
hantering

• en del autonoma förändringar som gör att vatten-
kvaliten generellt skulle kunna förbättras framöver

Eventuella relevanta negativa effekter

• LIS kan potentiellt ha negativa effekter även när 
sjöarna i dagsläget redan utsätts för tryck från 
exploatering

• utökad exploatering och rekreation längst med vat-
tendrag och kusten

• förtätning utan lämplig dagvattenlösning
• risker samhöriga med hamnutveckling och ökad 

sjöfart
• okunskap om hur klimatförändringarna påverkar vårt 

förhållande till vatten

Fastställda negativa effekter

• intensifiering av verksamheter kopplat till boende 
och rekreation i skärgården

• påverkan på nuvarande grundvattenreservoarer

Kommunen kan delas in i några större och mindre avrin-
ningsområde som avvattnar kommunen söderut. Mest 
känd är Mörrumsån men även Mieåns, Hällarydsåns och 
Årydsåns avrinning har en stor andel av avrinningen inom 
kommunen. Vattnets betydelse framkommer redan i 
fastighetsvärde och tomtattraktivitet. 

Karlshamns vattenförsörjning baseras nästan helt på ett 
gammalt ytvattenverk vid Långasjön. Förutom Karlshamn 
omfattar leveransområdet för dricksvatten till fastigheter 
och industrier även Asarum, Mörrum och en del andra 
tätorter. Kommunens huvudreningsverk ligger på Stärnö.

Miljöbedömning nollalternativet och  
KARLSHAMN 2030

Det Europeiska Vattendirektivet kommer att ha positiva 
effekter på vattenmiljön framöver när det i kommande 
förvaltningsplaner tydliggörs vilka åtgärder som måste 
komma till stånd för att förbättra vattenkvalitén. Många 

Potentiellt förorenade område i Karlshamns kommun (källa 
Länsstyrelsen).

Karta över översiktsplanens effektbedömning på vatten.
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vattendrag bör uppnå kravet på god status redan 2015 
medan en andra deadline i sammanhanget är 2021 och 
2027. Många åtgärder och mycket arbete i kommunen 
kan kopplas till detta direktiv.

Störst negativ miljöpåverkan på vattenmiljön längs Ble-
kingekusten är fortfarande övergödning från reningsverk, 
enskilda avlopp, näringsläckage från skog- och jordbruks-
marker samt utsläpp från fritidsbåtar och sjöfart och at-
mosfärisk deposition. Dessutom ligger en hel del närings-
ämne och inte minst fosfor kvar i sediment. Övergödning 
kan bland annat leda till algblomning men även syrebrist, 
att vattenväxter dör och att bottnen i vikar och längs 
stränder täcks med dy, med mera. Karlshamns kommuns 
VA-plan (2013) planerar för en inkoppling av nya områden 
till verksamhetsområdet för vatten och avlopp för att 
bland annat minska miljöbelastningen. Varken över-
siktsplanen eller nollalternativet anses ha en betydande 
påverkan på övergödningen i vattenförekomster och 
längst kusten med tanke på de krav som ställs i befintlig 
lagstiftning. De dåliga möjligheterna att anordna enskilda 
vatten- och avloppslösningar i skärgården var tidigare be-
gränsande för möjligheterna att utveckla området. Sedan 
utbyggnaden av vatten och avlopp till flera skärgårdsöar 
har möjligheterna förbättrats betydligt. 

De flesta sjöar är näringsfattiga och relativt små och 
ligger ovan den högsta kustlinjen. De flesta åar, sjöar 
och vattendrag är försurade och behöver kalkas men har 
generellt inga större problem med negativ miljöpåver-
kan. LIS-utveckling är ofta inte förenlig med kommunalt 
vatten och avlopp, vilket betyder att man lokalt måste 
kunna försörja med vatten och kunna rena vattnet.

Alla planer inom ÖP med förtätning eller utveckling av 
nya vägar, nya bostäder och parkerings- eller takytor ska 
ta hänsyn till dagvattenhantering. Hanteringskrav med 
till exempel LOD kommer att regleras i kommande dag-
vattenpolicy för Karlshamn kommun som är under fram-
tagande. Det är dock på detaljplanenivå man ska utreda 
hur nya hårdgjorda ytor och dagvattenavrinning påverkar 
recipienten vid dagens och framtida förhållanden.

Trots de goda förutsättningarna finns det bara ett fåtal 
vattenförekomster med god ekologisk status i kommu-
nen. De flesta sötvattenförekomsterna i Karlshamns kom-
mun har en måttlig ekologisk status på grund av fiskvand-
ringshinder, försurning eller höga halter näringsämne. 
Varken nollalternativet eller KARLSHAMN 2030-alternati-
vet anses ha en betydande påverkan på vattnet generellt. 

Hela kustlinjen har främst problem med övergödning 
vilket också leder till en måttlig ekologisk status. Själva 
åmynningen av Mieån och hamnområdet är klassade 

som modifierat vatten och ska därför kvalitetsbedömas 
på annat sätt. Första vandringshindret i Mieån ligger vid 
Janneberg och många kraftverk utan vandringsväg utgör 
en stor utmaning för ekologisk hållbarhet i de flesta vat-
tendrag i kommunen.

VA-planen reglerar utbyggnad av VA inom kommunen 
och kommer inom en 20-års period att koppla in ett stort 
antal fastigheter till det kommunala nätet. De flesta av 
de fastigheterna på landsbygden har i dagsläget enskilt 
vatten och avlopp. Denna utveckling kommer att ha en 
positiv effekt på vattenkvalitén i de berörda områdena. 
Belastningen på kommunens största reningsverk och 
ledningsnätet kommer att öka i och med det politiska 
beslutet om nedläggning av reningsverket i Mörrum med 
överföring till Stärnö, utbyggnaden av kommunalt VA på 
landsbygden samt målet inom översiktsplanen om antal 
nya bostäder och invånare.

Att skydda och förbättra vattenkvaliteten i Mieån ger 
bättre förutsättningar för säker och trygg dricksvat-
tenförsörjning. Det pågår ett arbete för att förbättra 
vattennivåreglering i sjön Mien för att klara de i bilden 
nedan beskrivna effekterna. Blekinges vattendrag kom-
mer, bland annat på grund av mindre mängder snö, att 
avvattna mer vatten under vintern och mindre under 
sommaren. 

Inom kommunens gränser bör vattendrag bevaras 
och skyddas. I många områden skulle man även kunna 
förbättra vattenmiljön, både kvantiteten, kvaliteten och 
strukturen i och nära vattnet. Detta arbete skulle gynna 
dricksvattenförsörjningen, minska risken för översväm-
ningar och algblomning och förbättra fisket, med mera.  

Förebyggande och kompensationsåtgärder

I hela ÖP och nollalternativet bör en långtgående ambi-
tionsnivå gälla för placering av vattenfrågor på dagord-
ningen, både för kvalitet och kvantitet. Vatten påverkar 
på många sätt områdets attraktivitet och lämplighet för 

Vattenföring i Ronnebyån som illustration för ändringar i 
fördelningen av flödet över ett år samt prognoser för föränd-
ringar i framtiden.
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olika typer av markanvändning, med mera. Dagvatten 
bör därför tas omhand, vattenförekomster skyddas mot 
negativ påverkan och man bör aktivt jobba för bättre 
vattenkvalitet.

Detaljplanering bör undersöka möjligheten att aktivt 
förbättra statusen på vattendrag, sjöar och kust. Det är 
ofta relativt enkelt att i både minska en negativ påverkan 
och att skapa en positiv effekt. Ekologisk kvalitet bör 
prioriteras framför till exempel kraftproduktion i kommu-
nens vattendrag.

Översvämningar kommer att förekomma på många håll 
längs med vattendrag och kusten. Enligt en modell från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
kommer området norr om Mörrum och kring Elleholm 
att få problem med översvämningar från ökad och 
intensivare nederbörd. Men hotet kommer inte bara från 
nederbörd utan också från en stigande havsnivå. Det är i 
dagsläget oklart hur Karlshamn konkret ska eller kommer 
att anpassa sig efter den nya kustlinjen. Mer utredning 
krävs för att avgöra vilka områden som ska prioriteras och 
skyddas och vilka områden som eventuellt måste ges upp.

Utbyggnad och exploatering prioriteras där möjlighet 
finns till inkoppling i befintligt VA-system. 

Vattenskyddsområdet påverkas i princip endast av 
Karlshamn 2030 med utvecklingsplaner för Långasjönäs, 
Tostarp-Froarp-Tararp och landsbygdsdelarna Ringamåla 
och Halahult (se också bild på sidan 43). Utvecklingsvi-
sionerna är dock riktade mot extensiv markanvändning 
med hänsyn till vattenskyddsområdet. Inga verksamhe-
ter som kan påverka vattenförsörjningen och – kvalitén 
får tillkomma. Med tanke på ett antal vandringshinder, 
pågående och nedlagda verksamheter som ibland är mar-
kerade som potentiellt förorenade områden (se bild s. 20) 
bör kommunen aktivt driva ytterligare undersökningar, 
utredningar och eventuellt sanering av dessa områden 

och punktkällor.

Landskap, kulturmiljö och             
arkeologi

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• bevarandeplan för Karlshamns innerstad
• relativt konservativ utveckling inom landsbygdsom-

råde

• tydliggöra framtida utvecklingar i flera områden för 
att olika typer av verksamheter eller bebyggelser 
inte överallt och alltid ska blandas med varandra och 
så långt som möjligt passa in i landskapsbilden, samt 
vindbruksplanen som styr utvecklingsmöjligheter 
och skyddar vissa landskap från utbyggnation

Eventuella relevanta negativa effekter

• större ändringar av markanvänding orsakar ofta kon-
flikt med nuvarande landskapsbild och kulturmiljö

• ny bebyggelse, vägbygge och andra ingrep kan 
påverka arkeologiska värden

Fastställda negativa effekter

• exploateringar längst med kusten, vattendrag och 
sjöar påverkar landskapsbilden

Karlshamn är en del av Blekinge och innefattar en mängd 
olika landskapstyper med en mångfald av växt- och 
djurarter. Dessutom har hela regionen ett högt historiskt 
värde. Under alla tider har människan påverkat landska-
pet och kulturmiljön och inte alltid med goda resultat. 

Miljöbedömning nollalternativet och KARLS-
HAMN 2030

Inga generella problem uppstår vid genomförandet av 
nollalternativet eller KARLSHAMN 2030. Mer detaljerade 
beskrivningar ges under varje delområde. Här bör dock 
kort havets och vattnets betydelse för landskapsbilden 
lyftas med tanke på utveckling i strandnära områden. 

Karta över översiktsplanens effektbedömning på landskap, 
kulturmiljö och arkeologi.
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Paradoxalt är det ofta attraktivt att utveckla i sådana om-
råden som gör att man i princip förstör landskapsbilden 
av icke eller låg exploaterade kustområde. För att kunna 
styra exploatering och utveckling avser Karlshamns kom-
mun ta fram fördjupningar av översiktsplanen för tätor-
terna Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta liksom 
för Hällaryds och Åryds skärgård. Avsikten är också att 
arbeta vidare med strategiska program för orterna Hälla-
ryd, Åryd och Björkenäs, Vettekulla-Matvik och området 
mellan Stilleryd och Elleholm. 

Vindbruksutvecklingen styrs av Vindbruksplanen och 
är ganska restriktiv på grund av olika intressen, bland 
annat för landskapet. Kommunens ställer sig positivt till 
vindkraft i havet längre ut än fem km från fastlandet och 
Hällaryds skärgård.

Vid detaljplanering i de föreslagna områdena med föränd-
ring i nuvarande landskapsbild ska hänsyn tas till kultur-
historiskt värdefulla miljöer och fornlämningar. Skador ska 
så långt som möjligt undvikas eller begränsas när land-
skapsbilden bedöms vara skyddsvärd eller av god kvalitet. 
I vissa miljöer är till exempel hänsyn till skyddsvärda träd 
också en aspekt i landskapsbilden. Landskapsbildens kva-
litet påverkar områdets lämplighet för rekreation, turism 
och boende och i många fall betyder det att man värnar 
de befintliga värden genom att begränsa vissa utveckling-
ar eller att förstärka till exempel en (industriell) kulturmil-
jö. Byggnation och exploatering påverkar dessutom ofta 
området omkring och utanför när (GC)vägar ska byggas, 
ny infrastruktur behövs och exploateringsgraden eller 
markanvändningen generellt förändras.

Karlshamns kommun har tagit fram ett dokument; ”Be-
varande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad”, 
som ska fungera som ett underlag i arbetet med bland 
annat detaljplaner, fastighetsregleringar, förhandsbesked 
och bygglovshantering. Handlingen är ett tematiskt till-
lägg till översiktsplanen. 

Flera föreslagna utbyggnadsområden ligger inom områ-
den för brukningsvärd jordbruksmark. Dock är inte alla 
de markområden som pekats ut som brukningsvärd jord-
bruksmark det enligt miljöbalken. Vid ställningstagande 
om jordbruksmarken ska betraktas som brukningsvärd 
enligt MB 3 kap 4 § bör hänsyn tas till avkastningsför-
måga, brukbarhet och arrondering (fältform, storlek 
och total areal inom ett rimligt brukningsavstånd). Även 
reservat för infrastruktur i Asarum och Mörrum ligger 
inom områden för ”Brukningsvärd jordbruksmark”. Infra-
strukturreservaten är av stor vikt för regionens utveck-
ling, och bör väga tungt i lämplighetsprövningen. Vid ny 
eller utökad exploatering uppstår ofta fler konflikter, till 
exempel med skyddsvärda träd. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Landskapets kvalitet och kulturmiljövärde är inte bara 
en subjektiv bedömning av hur fint ett område är. Det 
är därför viktigt att noggrant avväga nya exploateringar 
eller nya former av markanvändning mot befintliga 
värden. Vid vidareutveckling kan vissa element förstärkas 
visuellt och man kan bygga vidare på befintliga ingrepp i 
landskapet.

Kommunens framtida belysningspolicy kommer också ta 
ställning till den visuella (positiva eller negativa) påverkan 
på landskapet.

Framtagandet av en grönstrukturplan för Karlshamns 
kommun bidrar till att värna om den rika naturmiljön. Vid 
exploateringar på landsbygden eller längst kusten, vat-
tendrag och vid sjöar ska hänsyn tas till landskapsanaly-
sen (Analys av landskapsbilden och dess värden i Karlshamns 
kommun, Mellanrum landskapsarkitekter, 2006). 

Luft

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• bättre förutsättningar för kollektivtrafik ger mindre 
utsläpp

• större andel bostäder och verksamheter ansluts till 
fjärrvärmenätet

• minskad miljöpåverkan generellt från bland annat 
transport via autonom utveckling till renare fordon-
flotta och ökad andel tågtransporter

Eventuella relevanta negativa effekter

• ökat transportbehov när verksamhetsområden 
byggs ut och exploateras

• ökat transportbehov för hamnutvecklingen
• ingen långsiktigt lösning för tung trafik 

Fastställda negativa effekter

• -

Blekinge har generellt alltid haft vissa problem med 
luftburna föroreningar från andra länder. Detta är ett pro-
blem som bara kan lösas genom nationella påtryckningar 
och ett aktivt miljöarbete inom EU. Lokala högre halter 
kan dock kommuninvånarna och verksamheter själva på-
verka. Hur och när man kör, sjöfart, transporter, vedeld-
ning och uppvärmning kan lokalt ha en påverkan på kva-
litén. För Karlshamn kan transporter från hamnen, E22, 
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intensivt trafikerade vägar genom Karlshamn, Asarum 
och till AAK nämnas samt utsläpp i form av partiklar och/
eller lukt från större företag som Södra Cell, AAK, VMAB 
och Karlshamn reservkolkraftverk. Trots att sjöfarten 
står för 2-3 procent av världens totala CO2-utsläpp är den 
det mest miljövänliga transportsättet och CO2-utsläpp i 
ton per kilometer är sjöfarten cirka 20 – 50 procent mer 
effektiv än lastbilstransporter. Förutsättningen för att 
kommunen på ett hållbart sätt ska kunna öka volymerna i 
hamnen är miljövänliga transporter från och till hamnen.

Miljöbedömning nollalternativet och  
KARLSHAMN 2030

Halten av luftföroreningar i Karlshamns kommun som 
helhet bedöms ligga under miljökvalitetsnormen för 
luftkvalitet. Inte heller i Karlshamns innerstad och kring 
torget överskreds miljökvalitetsnormen vintern 2012 vad 
gäller årsmedelvärde. Luftföroreningshalterna i innersta-
den är dock så höga att mätningar, främst av partiklar 
(PM10), krävs. Sådana mätningar görs kontinuerligt på 
olika platser i innerstaden.

Planens utbyggnadsområden bedöms inte påverka så 
att miljökvalitetsnormerna överstigs eller kommer att 
överstigas oftare med tanke på en autonom utveckling 
till renare bilar och mindre utsläpp generellt. Enligt EU-
kommissionen dör cirka 400 000 européer årligen på 
grund av dålig luft vilket är många gånger fler människor 
än de som dör i trafiken. Dessutom orsakar förorening-
arna stora skador på ekosystem och byggnader. 

Både nollalternativet och KARLSHAMN 2030 alternativet 
strävar efter en bostadsexploatering som är kopplad till 
möjligheterna att ansluta fastigheter till fjärrvärme. De 
främsta utsläppskällorna är uppvärmning av bostäder/
lokaler, transporter (inkl. utsläpp av kolväten från fri-
tidsbåtar). Även utsläpp från enskilda vedpannor kan vid 
ofullständig förbränning orsaka miljöproblem i form av 
stoft och lättflyktiga organiska föreningar, VOC (Volatile 
Organic Compounds). Målsättningen är att åtminstone 
ny bebyggelse i anslutning till befintligt fjärrvärmenät 
ska kopplas till fjärrvärmenätet för att på så sätt minska 
utsläppen av växthusgaser.

Med en övervägande vindriktning väst till sydväst är 
valet med verksamheter västerut och bostäder österut 
för Karlshamn och Asarum inte det bästa. Inte minst när 
några av de nuvarande verksamheterna har problem med 
lukt, damm eller utsläpp. Men rent generellt har fortsatt 
utveckling kopplat till den historiska utvecklingen för-
modligen fler fördelar.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Luftkvalitetsförvaltning är en komplex fråga och kan inte 
lösas på gatunivå. Små förändringar eller justeringar kan 
dock ge goda resultat, även om någonting måste göras 
på nationell och internationell nivå med transporter (sjö-
fart, lastbilar, flyg, privata bilar). För lokala förändringar 
måste staten eller kommunen ge incitament för föränd-
ringar och skapa en fysisk miljö som tillåter och gynnar 
sådana omställningar. För att, på ett systematiskt sätt 
kunna minska utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid 
måste kunskapen om energiproduktion, energidistribu-
tion och energiförbrukning förbättras och nya strategier 
tas fram. Detta görs lämpligen i en kommande kommu-
nal energiplan. Under tiden man jobbar med anpassning 
och omställning i samhället bör man fortsätta att mäta 
luftkvalitet.
 

Buller och vibrationer
 
Förutom några platsspecifika problem finns det i dags-
läget inga generella övergripande problem med buller 
eller vibrationer i Karlshamn. Nuvarande och kommande 
trafikrelaterade bullerproblem diskuteras under Människa 
och samhälle.

Inga effekter

• på makronivå 
 

Karta över översiktsplanens effektbedömning på luftkvalitet.
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Positiva effekter

• traffic management leder till säkrare trafik och om-
fördelning av eventuella bullerproblem

Eventuella relevanta negativa effekter

• nya bostäder eller exploateringar kan lokalt leda till 
nya bullerproblem eller ytterligare belastning på 
befintliga problempunkter

Fastställda negativa effekter

• -

Miljöbedömning nollalternativet och  
KARLSHAMN 2030

Inga övergripande bullerproblem finns i Karlshamns kom-
mun. På lokal nivå har man identifierat problem och de 
kan ofta kopplas till enskilda orsaker.

Skulle trafikintensiteten öka kommande 10-15 år, kan bul-
lerbelastningen stiga i vissa områden. Med stor sannolik-
het blir det då områden som redan i dagsläget belastas, 
såsom E22 och Sölvesborgsvägen med flera.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Inga åtgärder föreslås för översiktsplanens övergripande 
nivå. Förslag till specifika åtgärder på lokal nivå beskrivs 
under respektive delområde. 

Samhället, människans hälsa och 
risker
I detta kapitel diskuteras effekterna på människans hälsa 
från perspektiven:
• Trafik och infrastruktur
• Avfallshantering
• Strålning
• Radon

Inga effekter

• på makronivå

Positiva effekter

• bättre förutsättningar för kollektivtrafik, minskade 
bullerproblem samt ökad säkerhet vid omplanering 
av trafiksituationer

• marksanering vid exploatering leder till mindre gifter 
i miljön

• framtida utvecklingar kan leda till renare luft och 
vatten

• minskad miljöpåverkan generellt från bland annat 
transport via autonom utveckling till renare fordon-
flotta och ökad andel tågtransport

• bostadsutveckling kopplat till attraktiva miljöer och 
rekreationsområden med naturvärde

• strandskydd kan gynna friluftlivet och öka tillgänglig-
heten i vissa områden

Eventuella relevanta negativa effekter

• ökat transportbehov när verksamhetsområden 
byggs ut och exploateras

• ökat transportbehov och hinder från hamnutveck-
lingen samt risk för olyckor och förorening

• ingen långsiktig lösning för tung trafik och luktpro-
blem nära stadscentrum. Luktproblemet klassas som 
en olägenhet för många människor och besökare. 
Probelmet kan dock enbart lösas via miljölagstift-
ningen och krav inom tillstånd och går aldrig att 
förhindra till 100 %.

Fastställda negativa effekter

• risker kopplade till storskalig oljeförvaring och hante-
ring i oljehamnen relativt nära Karlshamns centrum 

Risker

Anläggningar som anses innebära en fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och mil-
jö: Södra Cell (Mörrum), E:ON Gas (Oxhaga), Karlshamns 
hamn, Karlshamns kraft, Preem, Aarhus Karlshamn och 
Vägga isrink. Transport av farligt gods sker via E22 och 

Karta över översiktsplanens effektbedömning på buller och 
vibrationer.
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Riksväg 29 samt via järnvägssträckningen Karlskrona-
Kristianstad. 

Folkhälsa

Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet för hela 
eller delar av befolkningen samt hälsans utveckling och 
hur den fördelas i befolkningen. Folkhälsa kan beskrivas 
ur två perspektiv; det hälsofrämjande som utgår från 
det som håller oss friska och gör att vi mår bra och det 
sjukdomsförebyggande som utgår från det som orsakar 
ohälsa. Översiktsplanens genomförande ska därför alltid 
främja god bebyggd miljö, tillgänglighet till grönområden 
för rekreation, trygga och jämlika uppväxtmiljöer, en bra 
skola, god kommunal service, frisk luft, säker strålmiljö, 
ökad fysisk rörelse, minskad isolering och ensamhet, 
ökad trygghet och minskad boendesegregation.

Förebyggande åtgärder
Insatser som syftar till att skapa goda förutsättningar 
för hälsofrämjande levnadsvanor i befolkningen är bland 
annat insatser för att förhindra alkoholskador, narkotika- 
och tobaksbruk, dopning och spelberoende samt insatser 
för att främja fysisk aktivitet, sunda kostvanor och sexuell 
och reproduktiv hälsa. Även det sjukdomsförebyggande 
perspektivet med smittskydd och hälsoskydd ingår i 
kunskapsområdet. Dessa åtgärder faller inte direkt under 
översiktsplanens område eftersom fokus i översiktspla-
nen är mark- och vattenanvändning. Däremot försöker 
planen skapa de fysiska förutsättningarna för en god 
bebyggd miljö, god tillgänglighet till grönområden för 
rekreation och fritid, uppväxtmiljöer som upplevs som 

trygga och jämlika, en bra skola, god kommunal service, 
frisk luft, säker strålmiljö, ökad fysisk rörelse, minskad 
isolering och ensamhet, ökad trygghet och minskad 
boendesegregation.

Trafik och infrastruktur

Miljöbedömning nollalternativet och  
KARLSHAMN 2030

Vägtrafiken är en av de största källorna till störande 
buller. Hänsyn till detta ska tas vid detaljplanering och 
bygglovgivning. I dagsläget finns vägrelaterade buller-
problem bland annat kring Sternövägen, Erik Dahlbergs-
vägen, Sölvesborgsvägen i Karlshamn och Storgatan-
Froarpsvägen i Asarum. 

Kompletteringsbebyggelse ses som positivt i hela 
kommunen och dessa ska så långt som det är möjligt 
kopplas till befintlig infrastruktur. Ett utökat underlag för 
kollektivt resande kan ge tätare avgångstider och ökad 
möjlighet att använda kollektivtrafiken för de boende. 
Om kollektivtrafikens attraktivitet ökar kan biltrafiken 
minska. 

Behovet av transporter ska så långt som det är möjligt 
minskas genom koncentration av bostäder och verksam-
heter i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektiv-
trafikstråk.

Utvecklingen kring hamnen, Janneberg och inte minst 
Stilleryd är betydande för befintliga fastigheter. Detta 
diskuteras i mer detalj under verksamhetsområden.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Buller kan man minska med åtgärder på husen men också 
genom att leda om trafiken till andra vägar eller att sänka 
hastigheten lokalt. Även åtgärder med vägbeläggnings-
material kan i vissa fall lösa en del problem. Översiktspla-
nens förslag på planering av Österport kommer att flytta 
och förhoppningsvis minska bullerproblemet lokalt vid in-
farten till Karlshamn. Ändringar i trafiksituationen får inte 
försämra trafiksäkerheten någon annanstans. Effekter av 
helt nya utvecklingar är svårare att förutse. 

Avfallshantering

Trots att mängden avfall per person inte kommer att 
öka dramatiskt, så har behandlingen ändrats radikalt de 
senaste 40 år, från mycket deponering till nästan ingen 
deponering alls. Avfallsmängderna ökar, liksom behovet 
av god planering för att kunna hantera avfallet på ett rati-

Karta över översiktsplanens effektbedömning på människan.
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onellt och miljömässigt godtagbart sätt. Även sorterings- 
och bearbetningsbehovet ökar liksom transporterna med 
sopbilar på grund av de ökade avfallsmängderna. Vid 
etablering av större industrier kan större avfallsmängder 
alstras. 

Utsorterat brännbart avfall från hushåll fraktas till Hässle-
holms fjärrvärmeverk AB i Hässleholm där det förbränns 
och utvinns på energi (blir slutligen fjärrvärme). Hushålls-
avfall kommer till Västblekinge Miljö AB (VMAB) där det 
behandlas i en brännbar fraktion och en organisk, kom-
posterbar fraktion. Den organiska fraktionen komposte-
ras på VMAB:s anläggning i Mörrum. Förpackningar utsor-
teras på återvinningsstationer och återvinningscentraler. 
Återvinningscentraler finns i Tubbaryd och Hällaryd. 

Vid VMAB:s anläggning i Mörrum har byggts en biogas-
anläggning. Genom rötning av matavfall produceras 
här fordonsbränsle vilket blir ett miljövänligt alternativ 
för bensin och diesel. Det finns dessutom tankar kring 
en slamrötning med biogasproduktion. Verksamheten 
vid södra deponin i Mörrum (VMAB), som används idag 
kommer att fortsätta inom samma geografiska område. 
Ny mark för deponi avses ej tas i anspråk inom de när-
maste 10-15 åren. Verksamheten har haft problem med 
klagomål tidigare och själva verksamheten kan påverka 
närboende i Mörrum.

Förebyggande åtgärder

En minskning av resursförbrukningen ska vara vägle-
dande i kommunens ambition att minska avfallsmäng-
derna. Återanvändning (1), materialåtervinning (2) och 
energiutvinning (3) ska vara vägledande för behandlingen 
av kvarvarande avfall (prioriteringsordning inom paren-
tes). Fungerande system för kretslopp ska stimuleras. 
Osorterat avfall medför merkostnader för hushållen och 
industrin, vilket kan ses som ett ”mjukt styrmedel” ge-
nom att det lönar sig att sortera sitt avfall. De får betala 
för tjänsten att få sitt avfall sorterat.

Elektromagnetiska fält och strålningsrisker

När det gäller elektromagnetiska fält finns det i dags-
läget endast ett fåtal kända konflikter med föreslagen 
bebyggelse. Vissa föreslagna bebyggelseområden kräver 
eventuellt en anpassning av utredningsområdet och/eller 
flyttning helt/delvis av högspänningsledning med 400 kV 
(A), 130 kV (B) + 50 kV (C) och 20 kV (D). 

Förebyggande åtgärder

Vid fortsatt planering av ny bebyggelse i de ovan nämnda 
utredningsområdena ska utformning och placering ske 
enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip och gällande 
riktlinjer för skyddsavstånd ska följas.

Radon

I kommunen finns ett fåtal områden som klassas som 
högriskområde för radon. Det rör sig ofta om områden 
med tunna jordlager eller berg i dagen. I anslutning till de 
större tätorterna, där de flesta utredningsområdena är 
lokaliserade, finns förhöjda radonhalter på några plat-
ser. Föreslagna utvecklingsområden som delvis hamnar 
inom områden med förhöjda radonhalter är bland annat 
Stilleryd, utredningsområde för verksamheter, och 
utvecklingsområde för verksamheter vid E22 sydväst om 
Mörrum. 

Förebyggande åtgärder

Vid detaljplanering av föreslagen bebyggelse i normalrisk- 
och högriskområden krävs att hänsyn tas till radonhalten. 
Sådan hänsyn kan tas exempelvis i form av bestämmelser 
i detaljplanen om radonskyddad eller radonsäker grund-
läggning för att säkerställa att radonhalten i byggnader 
inte överstiger gällande riktvärden.

Kommunen kräver i samband med bygglov/bygganmälan 
att radonhalt mäts för nybyggnation av bostäder oavsett 
om bebyggelsen hamnar inom ett högriskområde eller 
ej. Detta för att kunna följa Boverkets rekommendatio-
ner baserat på radonhaltens årsmedelvärde (nuvarande 
rekommendation år 2014 är ett årsmedelvärde på max 
200Bq/m3 ).
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Stadsbebyggelse
A1, A2, A4, A5

Ekologi
Förutom kring Mieån, kustvattnet och de område som 
Bellevueparken (NATURA2000) och kyrkogården finns 
inga riktigt höga naturvärde nära eller i dess delområden.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030

KARLSHAMN 2030 alternativet kan inte anses ha en bety-
dande negativ påverkan på ekologin i de här områdena. 
Skyddsvärda träd samt gröna och öppna ytor kan lokalt 
ha en stor betydelse för ett antal (skyddade) arter vilket 
alltid ska undersökas i framtida planer och förtätning. 
Trots att många mer vanliga arter ofta är anpassade för 
ett liv inom stadskärnan eller bebyggelse, kan de påver-
kas negativt av vissa byggnationer, nya typer av verksam-
heter eller utvecklingar. Största effekt kan förväntas för 
exploateringen av Sjölyckan, vilket är ett grönt område 
i dagsläget. Förtätning brukar påverka så kallade gröna 
öar negativt genom att storleken kan minska och mer 
människor använder dem intensivare.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Inga specifika åtgärder utöver ovannämnda hänsyn i 
detaljplanering kan föreslås. Hållbara städer planerar för 
rekreation och gröna öar i stadsbilden. Gamla och skydds-

värda träd ska så långt som möjligt sparas och skyddas.

 
Mark
Alla områden som tas i anspråk för stadsbebyggelse är 
i stort sätt redan påverkade områden. Området Hunne-
mara-Rosenkällan har kända kvalitetsmässiga aspekter. 
I Karlshamns centrum finns alltid risk att upptäcka föro-
reningar av marken. Ras- och stabilitetsrisker finns kring 
Mieån och berget på västra sidan område A2 vid hamnen.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030

I detta delområde ska man alltid undersöka risken för his-
toriska föroreningar som kan finnas i marken. Att deponi-
området åtgärdas minskar risken för ytterligare spridning 
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i marken och det bidrar till en giftfri miljö. Erosion och 
skredrisker är eventuellt kopplade till branta områden 
kring Hinseleden, Västra kajen och oljehamnområdet, 
men inga utvecklingsplaner anses ha en betydande ök-
ning av skred- eller föroreningsrisk. Mindre negativ effekt 
på grund- och markvatten anses bara finnas i Sjölyckan 
där byggnation kan ändra på markavvattningsförhållan-
dena. Detta tas upp under kapitlet Vatten.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Inga specifika åtgärder föreslås.

 
Vatten
Vattnet är en attraktionskraft för stadskärnan och en del 
av kransbebyggelsen. I områdena under stadsbebyggelse 
är de viktigaste området Mieån och åmynningen. Olje-
hamnen och åmynningen är under namnet ”Karlshamns-
fjärden” klassade som kraftigt modifierad vattenföre-
komst och målet att nå god ekologisk potential år 2021. 
Största problemet med området är övergödning och 
tillförseln av kväve och fosfor. Själva ån och mynningen 
från Prinsgatan till kajen är dessutom kraftigt påverkad 
och den morfologiska kvalitén är låg. 

I dagsläget finns utsläppstuben från Stärnö reningsverk 
i området kring Stärnö. Dagvatten från alla hårdgjorda 
ytor i staden släpps i princip orenat ut i Mieån och havet. 
Hårdgjorda ytor gör det nästan omöjligt för dagvatten 
att infiltreras och renas i marken. Hela området är verk-
samhetsområde för kommunalt VA. I de här delarna är 

efterfrågan på dricksvatten stort.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030

Översiktsplanen beskriver inga förutsättningar att få 
bättre vatten i Karlshamnsfjärden vilket kan anses vara 
en negativ effekt. En del av problemet är kopplat till 
vissa verksamheter och dagvatten samt tillförseln av 
näringsämnen från Mieåns avrinningsområde. Slutbe-
dömningen är dock inte helt negativ med anledning av 
den dagvattenpolicy kommunen kommer att ta fram 
där hantering av flöde och föroreningar beskrivs för nya 
exploateringsområden och befintlig bebyggelse. Med 
denna policy som styrmedel kommer stadens påverkan 

på vattenkvalitet att minska i framtiden.

Delar av stadsbebyggelsen är översvämningskänsligt om-
råde, vilket diskuteras i klimatförändringens bedömnings-
underlag för Karlshamn. Utbyggnader på Piren och längs 
med Mieån behöver ta hänsyn till havsnivåhöjning.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Förtätning, stadsutveckling och ombyggnader av 
offentliga platser bör i större utsträckning ta hänsyn 
till dagvattenhanteringen. Översvämningar från både 
dagvatten och havsnivåhöjningen är aktuella frågor i det 
här området. Hur man än projekterar, är utveckling av ny 
infrastruktur och bebyggelse i känsliga områden nästan 
aldrig hållbar på lång sikt. Det kommer antingen att kräva 
stora investeringar för att skydda området i framtiden 
eller så bör man helt enkelt överge området. I dagsläget 
vet man inte exakt i vilken omfattning klimatförändring-
arna kommer att påverka oss.

VA-relaterade utmaningar är kopplade till underhåll av 
ledningar, renovering av pumpstationer och hela infra-
strukturen för vattenförsörjning. Anpassningar kommer 
med stor sannolikhet att behövas för att klara framtidens 
utveckling av staden samt klimatförändringar. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten, LOD, kan till exempel 
minska tillskottsvatten i spillvattenledningar, minska en-
ergibehovet för att pumpa bort rent vatten, öka renings-
effektiviteten på reningsverket och förbättra balansen i 

grundvatten.

 
Landskap, kulturmiljö och             
arkeologi
Delområdet Stadsbebyggelse karakteriseras av den be-
fintliga stadskärnan och stadsväven med blandningen av 
bostadsområden, skärgårdskänsla längst med vattnet, 
verksamheter på bland annat kajen, öppna platser som 
Österport med mera. Allt är i hög grad urbaniserat och 
en fortsatt utveckling i samma riktning föreslås för hela 
området, inte minst grundat i en bevarande- och utveck-

lingsplan för stadskärnan.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030

Framtida utveckling leder till en högre grad av urbanise-
ring, vilket är naturlig för de här området. Självklart ska 
man överallt ta hänsyn till eventuella arkeologiska och 
kulturhistoriska värden när man utvecklar i rika kulturmil-
jöer. På övergripande nivå kan inga betydande effekter 
identifieras, men utvecklingar ska detaljprojekteras med 
fokus på stadsbilden och den befintliga miljön. Hänsyn till 

befintlig stadskänsla och fysisk miljö är en självklarhet.

Förebyggande och kompensationsåtgärder

Inga specifika åtgärder har identifierats.
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Luft

Enligt Länsstyrelsens redovisning om miljömålet Frisk Luft 
kommer Blekinge inte att uppnå målen. Luktproblemen 
från hamnområdet har varit ett problem för Karlshamns 

stad.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga nya problem med luftkvalitén anses uppstå på grund 
av genomförandet av KARLSHAMN 2030. En autonom 
och styrd process mot mer kollektivtrafik samt miljövän-
ligare bilar anses ha betydande effekt på luftkvalitén i 
kommunens centrum samt parallellt med E22. Luftkvali-
tet och trafiksituation (buller och säkerhet) anses förbätt-
ras med genomförandet av A4 Österport. Kommunens 
nya plan för trafik och parkering kommer sannolikt att 
minska trafiken genom stadskärnan.

Det är oklart hur mycket verksamheten på AAK och 
transporterna med lastbilar påverkar luftkvalitén. Några 

mätningar som kvantitativt beskriver bidraget finns inte. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Trots att det inte finns indikationer på att verksamheter 
och transporter väster om Karlshamns centrum skulle 
bidra till överskridande av luftkvalitetsnormer eller fint 
stoft så är det sannolikt en förbättring om alternativa rut-
ter för transport kan utvecklas, inte minst med tanke på 

expansionsplaner i de här områdena.

 
Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga problem anses uppstå för delområde stadsbebyg-
gelse vid genomförandet av översiktsplanen. Staden och 
centrumområdet är alltid mer utsatt för störningar av 
buller från trafik och aktiviteter. En ändring av parkerings-
situationen för stadens centrum skulle kunna minska 
belastningen i stadskärnan. Bullerbelastning för området 
kring Erik Dahlbergsvägen anses förbättras genom änd-

rad trafiksituation.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga kompensationsåtgärder föreslås.

Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanen i sig ska planera och kartlägga möjlighe-
ter för stadsutveckling för en hög livskvalitet och bättre 
stadsmiljö. Planens genomförande för stadsbebyggelse 
anses sakna en negativ påverkan på hälsan. En bättre 
planering av den fysiska miljön bör ha en positiv effekt på 
trafikplanering och stadsmiljö ur alla olika aspekter. Den 
bör bygga bort och förebygga områden med hög risk 
eller för hög belastning på befolkningen.

Eventuella utvecklingar på Östra piren begränsas på 
grund av risker från verksamheter på Västra kajen enligt 
kartläggningen från Länsstyrelsen. Stadens centrum 
påverkas relativt ofta av lukt från verksamheterna vilket 

kan upplevas som ett hinder.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder har identifierats. Mätningar av luftkvalitet, 
trafikolyckor och livskvalitet i stadsbebyggelsen kan följa 
upp hur genomförandet av översiktsplanens mål att 
förbättra stadsmiljön uppnås. Detta kan vara aktuellt vid 

genomförandet av till exempel A4.
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Tätortsbebyggelse
A3, A6, A16, B1, B2, C1, C2, D, E1, E2, F, H

Ekologi

Planer för delområdet Tätortsbebyggelse påverkar i högsta 
grad områden som i dagsläget redan är ianspråktagna för 

bostäder och icke störande verksamheter. 

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Utveckling på befintliga naturområden är begränsad i 
detta delområde, men i vissa fall närmar sig bebyggelsen 
naturen ännu mer genom naturlig utveckling av befintli-
ga bostadsområden. Oftast tas befintlig buffert i anspråk 
vilket i sig kan öka trycket på naturen, trots att just denna 
natur har varit viktig för det naturnära boendet. Utveck-
lingar och ökat tryck från rekreation kan vara ett hot mot 
vissa känsliga områden som till exempel Lindeborgssjön 
eller Å-rummet. Förtätning, expansion och ökad risk för 
föroreningar kan vara negativa aspekter i detta delom-

råde, inte minst längs med vattendrag och nära havet.

Västra kajen och oljehamnen gör att Karlshamnsfjärden 
klassas som kraftigt modifierat vatten med en måttlig 
status. Verksamheter och transporter kopplat till kajom-
rådet gör att många sekundära effekter påverkar miljön. 

Detta område passar i princip inte in i tätortsbebyggelse-
klassningen på grund av att de andra i delområdet plan-
lägger bostäder och funktionsblandad bebyggelse vilket 
inte kan kombineras med nuvarande verksamhetsutöv-
ning på kajen och i hamnen. Driftstörningar, som alltid 

kan förekomma, påverkar stadsnära område.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Det som gör vissa områden attraktiva för boende och 
rekreation kan ibland hotas av just utökad bebyggelse 
eller mer rekreation. I mer konkret planering bör hänsyn 
tas till bedömning av detta tryck på befintliga naturvär-
den. Liksom under stadsbebyggelse kan förtätning för 
bostäder eller funktionsblandning hota befintliga gröna 
öar, skyddsvärda träd och kantzon längs med vattendrag 

och kusten. 

Områden med mycket hårdgjorda ytor bör magasinera 
och rena dagvatten för att minska belastningen på vat-
tenkvalitén (se under Vatten). Kommunen jobbar med en 
dagvattenpolicy som kommer att reglera dagvattenhan-
teringen. 
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Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga betydande effekter kan identifieras men förtät-
ning kan anses ha en viss negativ effekt på mark- och 
grundvatten. Inom området finns en hel del potentiellt 
förorenade områden vilket kan komplicera exploatering 

eller byggnation. Detta behandlas alltid i en detaljplan.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder har identifierats. Risk för förorening ska 
alltid beaktas. 

Vatten

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inkoppling av hårdgjorda ytor från tätortsbebyggelse i 
Asarum orsakar problem i Tostarpsbäcken och ytterligare 
belastning skulle kunna försämra situationen i Mieån och 
Tostarpsbäcken.

Utbyggnad av befintliga bostadsområden betyder större 
andel fastigheter med kommunalt VA vilket kan anses 
vara en miljövinst jämfört med om de husen hade haft 
enskilda avlopp.

En hel del kustnära och mindre låglänta områden kan på-
verkas av effekter från klimatförändringar där intensivare 

skyfall eller högre havsnivåer kan skapa problem.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Lokalt omhändertagande av vatten samt hänsyn till 
befintliga blåa naturvärden är viktiga. Det sker ofta i en 
detaljplan. Utbyggnad av Å-rummet och Mörrums samt 
Svängstas centrum bör i högsta grad ta hänsyn till direkta 
och indirekta effekter på vattenmiljön. Specifikt för om-
råde A16 Å-rummet, vilket är Mieåns del mellan E 22 och 
mynningen, skulle Asarums utveckling kunna kopplas till 
åtgärder för att förbättra vattenmiljön. Det är bara i detta 
område havsöring kan leka och både vattenreglering och 
vattenkvalitet har en stor betydelse för artens överlevnad.

Landskap, kulturmiljö och             
arkeologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga negativa effekter har identifierats förutom ianspråk-
tagande av å-rummet för koppling med infartsväg och 

andra funktioner.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder har identifierats. 

Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Koppling av bostadsutveckling till befintlig bebyggelse 
med möjlighet till inkoppling på fjärrvärmenätet är 
positivt. Förtätning och utbyggnad av befintliga bostads-
områden med möjlighet till kollektivtrafik kan anses vara 
positivt för aspekten luft. Under byggfasen kan dock 

lokalt och temporärt problem uppstå.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Olika autonoma utvecklingar såsom passivhus, ändrat 
transportbeteende, utbyggnad av fjärrvärmenätet kom-
mer att förbättra luftkvalitén generellt. Inga specifika 

åtgärder kan kopplas till det här specifika delområdet.

 
Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Lokalt förekommer problem med buller, framförallt från 
trafik. Problem uppstår dock på lokal nivå på enskilda 
vägar, korsningar och vid tunga transporter från specifika 

verksamheter.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder har identifierats. 

Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanens genomförande kommer att förstärka 
påbörjade utvecklingar i kommunens mindre tätorter. 
Satsningar på stationsområdet i Karlshamn och förtät-
ning i tätorterna ökar attraktionskraften och effektivite-
ten för kollektivtrafiken. Blandning av boende och handel 
med grönytor och service ger attraktiva boendemiljöer 
nära naturen. Tydliga kopplingar med naturen, som i 
Å-rummet och i kransbebyggelse i de mindre tätorterna, 
skapar argument för bra miljöskydd och naturvård med 
tanke på deras betydelse för många människor. De här 
satsningarna anses vara positiva för kommunens invåna-
re. Attraktionskraften i de mindre tätorterna måste öka 
och bevaras för att bromsa befolkningsminskningen och 
för att unga och barnfamiljer ska stanna kvar och bidra till 

en jämn befolkningssammansättning.
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Klassningen av västra kajen som tätortsbebyggelse pas-
sar inte in i den positiva bilden för aspekter kring män-
niskans hälsa och risker. Området har på grund av olika 
risker ingen möjlighet att utvecklas enligt karakteristiker 
som icke störande verksamhet blandad med bostäder, 
grönytor, service och handel. I det här området bör man 
hitta en bättre lösning för transport från och till anlägg-
ningen via alternativ väg. Tung trafik genom tunneln, 
vid korsningen Hinseleden-Prinsgatan samt på själva 
anläggningen är inte idealiskt för trafiksäkerheten samt 
luftkvaliteten. Problem med lukt påverkar dessutom intil-

liggande områden.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Med tanke på tätorternas betydelse för spridning av 
befolkningen samt bevarande av mindre tätorter runt 
om i kommunen är det viktigt att skydda, bevara eller 
förstärka deras starka punkter som trevlig och lugn miljö, 
nära till naturen, billigare men attraktivt boende, närhet 

till service och kollektivtrafik, med mera. 
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Bostäder
A10, A12, B4, C5, G

Ekologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030

Trots att det handlar om relativt små ytor, så tar ut-
vecklingar inom bostadsområden ofta natur och öppna 
landskap eller skog i anspråk. Anses förtätning vara en 
hållbar strategi, så är utvecklingar i detta område delvis 
motsatsen. Dessa områdena är ofta inte helt opåverkade 
på grund av kopplingen till befintliga bostadsområde 
och närheten till centrum. Byggandet av nya vägar och 
inskränkning av området kring Lindeborgssjön kan anses 
som ett första steg mot ytterligare exploatering i skydds-
värda områden. I första fasen ställs krav på byggandet 
som hus i natur men i praktiken är detta svårt. Det kan 
leda till ytterligare exploatering i framtiden med argu-
mentet att området redan är ianspråktaget. 

Den största påverkan på ekologin får anses vara utveck-
lingen österut mot Matvik. En ny väg kommer inte bara 
att minska biotopkvalitén längs med vägen och asfaltera 
en yta, den nya vägen öppnar också området för en hel 
del bostäder och andra typer av bebyggelse. Härmed 

fastställs exploateringen av kusten från Elleholm vid 
Södra Cell till hamnen i Matvik och även mer österut. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder

För att säkerställa begränsad exploatering och skydd i 
framtiden skulle man kunna projektera planer för större 
områden som juridiskt skyddar de känsliga naturområ-
dena. Detta med tanke på att just naturen är det som gör 
områdena attraktiva. I detaljplaner bör höga krav ställas 
på utformning och påverkan på angränsande naturområ-
den. Även här ska skyddsvärda träd sparas och noggrann 
inventeringar behövs innan man sätter igång planering av 

exploatering i icke exploaterade områden.

 

Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Ianspråktagandet av icke exploaterad mark anses vara 
en negativ påverkan som inte är betydande. Det handlar 
om begränsade ytor och relativ begränsande markför-
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ändringar. Nya vägar och nya hårdgjorda ytor minskar 

tillförseln av färskt vatten till grundvattenmagasinet. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Dagvatten ska tas om hand lokalt och lösningar med det 
befintliga vägnätet är att föredra framför nya vägar för 

att minska påverkan på naturliga markförhållanden. 

 
Vatten

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Exploateringar inom bostadsbebyggelse anses inte ha en 
betydande påverkan på översiktsplanenivå. Inkoppling 
av alla områden till kommunalt VA är självklart under 
förutsättning att det befintliga ledningssystemet klarar 

ytterligare belastning. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Eventuella krav på omhändertagande av dagvatten kan 
ställas inom detaljplan och i enlighet med dagvattenpo-

licyn. 

 
Landskap, kulturmiljö och  
arkeologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Några föreslagna utbyggnadsområden ligger inom 
områden för Brukningsvärd jordbruksmark. Dock är inte 
alla de markområden som pekats ut som brukningsvärd 
jordbruksmark detta enligt Miljöbalken. Vid ställningsta-
gande om jordbruksmarken ska betraktas som bruknings-
värd bör hänsyn tas till avkastningsförmåga, brukbarhet 
och arrondering. Exploatering av nya områden bör utan 
tydligt behov undvikas. Utbyggnad av befintliga bo-
stadsområden i riktning mot natur och öppna landskap 
betyder alltid att en del fastigheter förlorar sin visuella 
och direkta koppling med detta landskap. Att bygga med 
minsta möjliga påverkan på landskapet, hus i natur, har 
dessutom i många fall (till exempel i Tegelbruksviken) 
visat sig vara svårt i praktiken med, i alla fall under en 

bygg- och anläggningsperiod, betydande påverkan. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Utbyggnad i icke exploaterade områden ska i första hand 
undvikas, inte minst med tanke på risk för ytterligare ut-

vecklingar framöver baserat på exakt samma argument. 

Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga specifika betydande effekter från genomförandet 
av översiktsplanen på luftföroreningar eller kvalitén har 
identifierats för Bostäder. Möjligheter till fjärrvärmeanslut-
ning och närhet till befintlig service och kollektivtrafik an-
ses betyda att de här utvecklingarna har en mindre effekt 

än samma nyexploatering någon annanstans hade haft.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder föreslås för luft.

 
Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga betydande effekter från genomförandet av över-
siktsplanen på buller eller vibrationer har identifierats 
för Bostäder. Lokalt kan under byggandet temporärt och 
lokalt problem uppstå i de befintliga bostadsområdena. 
Vägnätet i befintliga omkringliggande områden kan kan-
ske ha problem med utökad belastning, men detta ska 

utredas i detaljplaner. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder lyfts fram.

 
Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Exploateringsförslag för Bostäder anses ha en del posi-
tiva effekter för samhället. Kanske framförallt för de nya 
bostäderna med tanke på närheten till natur och service. 
Det är dock ofta en mindre negativ effekt för de ”drab-
bade fastigheter” som förlorar sin kontakt med naturen 
och livet på landet. Det nya bostadsområdet skär av deras 
fastighet från landskapet som präglar deras fastighet i 
dagsläget. Å andra sidan gör utvecklingen kanske andra 
satsningar mer realistiska med etablering av nya försko-
lor, service, affärer eller planering av kollektivtrafik och 

cykelvägar. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
All ny exploatering ska i högsta grad ta hänsyn till befint-
lig infrastruktur och boende om målet är att nybyggnad 
ska ha en nettopositiv effekt på området. Önskemålet att 
bygga hus som lätt smälter in i landskapet och naturen 
ska säkerställas genom tydliga direktiv i bindande proces-

ser såsom i detaljplaner.
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Verksamheter
A15, B5, B6, C7, J1, J2, J3, K

Ekologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Utveckling av nya och befintliga områden till hamnverk-
samhet och andra verksamheter kan per definition inte 
ha en positiv effekt på natur och miljö. I översiktsplanen 
pekas relativt stora områden ut för nyetablering, vilket 
tas på åkermarks och naturens bekostnad. Etablering i 
samband med befintliga verksamheter anses inte ha en 
lika stor betydelse. Trots det kan alla verksamheter i eller 
i anslutning till Natura2000-områden påverka områdets 
status.

En del områden som (vidare)utvecklas kring Stilleryd, 
Munkahusviken och Mieån kan i första hand ha allvar-
liga negativa effekter på vattenmiljön. I praktiken kan 
utökning av hamnverksamheten också betyda en större 
risk för olyckshändelser. Detta med tanke på de enorma 
mängder råvaror som transporteras via hamnen. Dagens 
trend mot större fartyg och transporter gör också 
katastrofen potentiellt större. Å andra sidan är moderna 

fartyg och lastbilar säkrare och bättre, men mänskliga 
eller tekniska fel kan trots allt ha allvarliga konsekvenser. 

Koncentration av verksamheten har i sig en positiv effekt, 
eftersom man begränsar antal påverkade ytor och områ-
den. Nackdelen är att effekten nästan alltid blir betydan-
de på lokal nivå. I översiktsplanens verksamhetsområde 
skärmas hela västra sida av Karlshamn av med industri 

och verksamheter. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Via tillståndsvillkor och detaljplan kan en lokal betydande 
effekt identifieras och eventuellt lindras eller kompen-
seras. Det är med tanke på att relativt stora områden är 
färdigställda för nyetablering önskvärd att i första hand 
ta dessa i anspråk innan man ger sig på befintliga jord-

bruks- eller naturområden.

Ianspråktagande av naturområden borde kompenseras 
med att skydda ytor någon annanstans. Detta för att inte 
nettominska miljökonton i kommunen. För att minska 
förstöring utanför verksamhetsområdet bör man alltid 

Människa

Landskap

Buller

Luft

Vatten

Mark

Ekologi

V
er

ks
am

he
te

r



   37

ha en buffert, inte minst mot vatten. Alla nya, och om 
möjligheten finns även befintliga, hårdgjorda ytor bör 
kopplas till dagvattenrening. 

Verksamhetsområden kan i mindre utsträckning deko-
reras med små mikrohabitat eller artificiella biotoper. 
Munkahusviken har lyfts ut ur området för verksamhets-
utveckling och kommer att skyddas som en del i det 
grön-blåa bältet från rekreationsområdet Stenhagen-

Munkahus.

 
Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Utökning, men framförallt nyetablering i området, har 
en mindre eller betydande påverkan på marken genom 
den icke reversibla effekten som vägbygge och indu-
striutveckling har. Verksamhetsområdet kring hamnen 
beskriver mer än 1 000 hektat som redan är eller kan 

exploateras för handel, service, kontor eller industri.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Större byggnationer och parkeringsytor skulle kunna 
anpassas för att minska påverkan på grundvattnet. Bygg-
nation i närheten av äldre industriområden betyder ofta 
sanering av marken, vilket i sig också kan vara en positiv 

effekt av exploatering av ett visst område. 

 
Vatten

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. En 
del prognoser visar att transporterna kommer att öka. I 
samband med hamnens utveckling betyder det också ett 
växande problem med vattenkvalitet och vattenekologi, 
då det finns krav på en minimumnivå på vattenkvalitén. 

Transport och trafik leder dessutom till högre mängder 
tungmetaller och föroreningar i dagvattnet. I dagsläget 
släpps i princip helt orenat vatten ut i vattendrag och 
hav. Denna påverkan kan bli större vid exploatering av 

området kring Mieån. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Med en utveckling i en av landets viktigaste oljehamnar, 
nära stadskärnan, kan tätare och intensivare transportrö-
relse ökar risken för allvarliga föroreningar. Det är dock 
svårt att formulera förebyggande åtgärder i en översikts-
plan utöver hänsynen som ska tas i en detaljprojektering 

av nyexploateringar och eventuella utvecklingar av befint-

liga områden.

Landskap, kulturmiljö och  
arkeologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Ianspråktagande av ny icke exploaterad mark är den 
största påverkan av landskapet. En hel del mark är redan 
starkt påverkad i anslutning till befintligt hamnområde 
samt delvis längs med Jannebergsvägen. 

Flera föreslagna utbyggnadsområden ligger inom områ-
den för Brukningsvärd jordbruksmark och då ska en avväg-
ning göras om man definitivt vill offra jordbruksmark för 

industriområde. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Landskapet i detta område kan inte rymma de nya före-
slagna verksamheterna utan att dess karaktär tar skada 
permanent. Det som kan göras i anslutning till befintliga 
byggnationer och vägar har en mycket mindre effekt på 
kort sikt. Flera på varandra anslutande exploateringar 
kommer i slutänden att ha en betydande påverkan på 
övergripande nivå. Det finns inga större rekreationsvär-
den i de flesta delar av området men de planerade verk-
samheterna är svåra att gömma i befintliga landskapsele-
ment. Dessutom kommer det att vara viktigt för en del 
verksamheter att synas. Med hjälp av en del planteringar 
och gröna korridorer skulle man kunna avskärma delar av 

området från några viktiga visuella punkter.

Hamnen i Stilleryd.
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Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030  
I hela Sverige dör upp till 5 000 personer per år i förtid på 
grund av dålig luft. Det är därför viktigare än man ofta 
tror att jobba förebyggande och genomtänkt vad gäller 
placering av bostäder i förhållande till industri, trafik och 
verksamheter. Utöver luftkvalitén är lukt en olägenhet 
som gör att vissa verksamheter kan påverka ett större 
område än just själva industriområdet. Transport till och 
från industriområdet gör också att miljöeffekter kan ligga 
utanför själva området.

Sjöfart bidrar väldigt mycket till försurande nedfall, även 
om en utvecklingen i branschen går mot miljövänligare 

typer av bränsle. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Ett växande behov av transport och områden för mer 
eller mindre miljöbelastande verksamheter gör att 
transporter och deras påverkan på omgivningen är 
viktiga. Sjöfartens påverkan på luftkvalitén ligger utanför 
översiktsplanens mandat, men det är en självklarhet att 
miljöbelastningen också bör minska. Sannolikt kommer 
problem med luftkvalitet samt eventuella buller- och 
trafikrelaterade problem att lösas genom att knyta ihop 
trafik utanför känsliga områden och styra transporter 

utanför känsliga område.  

 
Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Buller och vibrationer från nuvarande och kommande 
verksamhetsområden anses ha mindre effekt på befolk-
ningen förutom i Kofsa. Där kommer belastningen att öka 
i samband med hamnens utveckling. Samma problematik 
kommer att uppstå vid gränsområden mellan verksam-

hetsområde och bostadsområde i Asarum.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
En större andel tågtransporter och minskade väg-
transporter kan inte bara lokalt utan på många håll längs 
med transportsträckorna för gods, förbättra bullerproble-
matik, luftkvalitet och trafiksäkerhet. 

En hamnutveckling enligt översiktsplanen kommer i hö-
gre grad att orsaka en belastning på bebyggelse i Kofsa/
Stillerydsområdet vilket sannolikt kommer att leda till ett 

behov av att fasa ut möjligheter till boende i området.

Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Utvecklingsområdena för verksamheter ligger till över-
vägande delen i anslutning till befintliga större vägar, 
vilket ger bra transportmöjligheter. Det finns dessutom 
vägar och spårförbindelse för transport av farligt gods. 
Transport av oljeprodukter och farligt  gods kommer med 
stor sannolikhet att öka med tanke på hamnexpansion. 
I första hand finns alltid olycksrisker, men på senare tid 
har uppmärksamheten för sårbarhet för terrorism ökat. 

Transporter leder dessutom till buller.  

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
En hamnutveckling enligt översiktsplanen kommer i hö-
gre grad att orsaka en belastning på bebyggelse i Kofsa/
Stillerydsområdet vilket sannolikt kommer att leda till ett 

behov av att fasa ut möjligheter till boende i området.
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Idrott och friluftsliv
A7, A8, A9, A11, A13, A14, B3, B7, B8, B10, C3, C4, 
C6, E3

Ekologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Rekreationsområde kan i större utsträckning skydda en 
del naturvärde i ett område. Ofta utgör naturen en del av 
dragningskraften till området, vilket i sin tur kan leda till 
möjligheter till skötsel och skyddsåtgärder, men också till 
eventuell överexploatering och för intensiv rekreation.

Genom en tydlig bevarandestrategi kan ekologin gynnas 
av bestämmelser i en översiktsplan. Trots ambitioner att 
utöka rekreation och idrottsaktiviteter kan man styra 
påverkan på ekologin beroende på var man placerar 
rastplatser, motionsslingor med mera. I detta delområde 
anses områden som Långakärr, Hunnemara och till exem-
pel Asarumsdalen gynnas av skyddet. Andra område kan 
dock påverkas negativt av en ny typ av användning och 
effekten på ekologin bör utredas i detalj när till exempel 
den nya hamnen byggs utanför det nya reservatet på 
Stärnö. Byggandet, och inte minst exploateringen, kan 

påverka Natura2000-området negativt. 

Utveckling kring Västerport kommer att ta i anspråk 
nuvarande skogs- och naturpartier med bland annat 
skyddsvärda träd. Eventuella etableringar kommer att 
vara incitament för ännu mer etableringar och trycket på 
kvarvarande område kommer bara att öka. Alla områden 
som är kopplade till vatten, som till exempel rekrea-
tionsområdet i Mörrum, måste ta hänsyn till ekologin i 
vattnet. En kantzon eller strand är minst lika viktigt för ån 

som själva strukturen i åfåran. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Genom att styra befintliga aktiviteter och anpassa 
framtida till naturens behov för opåverkade område 
samt bufferteffekten, kan man reducera rekreationens 

påverkan mycket. Det beror på befintliga naturvärden 
vilka områden som är lämpligast för mer intensiv rekrea-
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tion och vilka som bör sparas från allt för mycket folk 
eller vissa rekreationsformer. Informationsskyltar kan 
ytterligare lyfta fram och skydda vissa element, som till 
exempel gamla träd och mindre dammar. 

En del planer måste ta hänsyn till närliggande Natu-
ra2000-områden. Men för att möjliggöra ny utveckling 
skulle man i utvecklingsprocessen kunna tänka på 
förstärkning av en del naturvärde, vilket skulle kunna öka 

acceptansen för de projekten.

 
Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanens genomförande anses inte medföra över-
gripande effekter på miljöaspekten mark. Rekreations-
område på och kring Hunnemaratippen kommer antagli-
gen att kräva en långsiktig lösning för både tippområdet 

och befintlig dålig isolering med lakvatten till följd.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga konkreta åtgärder lyfts fram.

 
Vatten

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Kommunens utvecklingsområden för idrott och friluftsliv 
bedöms inte ha en effekt på vattenmiljön. Områden med 
gamla deponier bör åtgärdas med tanke på att lakvatten 
från deponierna i Tostarp och Hunnamara utgör ett pro-
blem för vattenkvalitén i Mieån och Väggahamnen. 

Rekreationsanläggningar i form av ny hamn på Stärnö 
och utvecklingen av hamnen i Vägga kommer lokalt att 
ha effekt på vattnet, inte minst under sommarperioden 
när belastningen är som högst på området. En utveck-
ling med latrintömningsmöjligheter och miljövänligare 
bränsle och nyare motorer gör att miljöpåverkan inte 
längre är lika hög som förr.

Rekreationsområdet Långakärr är ett lämpligt område för 
vattenförvaltning med magasinering och rening i våtmar-

ker, vilket i sig också ökar rekreationsvärdet.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Detaljplanering för utökad rekreation i Vägga och på Stär-
nö bör ta hänsyn till de relativt känsliga miljöerna i inre 
vikar. Ombyggnaden från stenbrottet till hamn kommer 
att ha en lokal betydande påverkan på miljön, vilket ska 

utredas i planläggningen. Inte minst den inre hamnmiljön 

vid brottet bör undersökas. Dumpning av olika massor 
för att höja bottennivån kan till exempel orsaka en hög 

intern fosforbelastning.

 
Landskap, kulturmiljö och             
arkeologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Framtagandet av konkreta områden som ska användas 
för rekreation, friluftsliv och naturupplevelse bedöms 
vara ett viktigt steg för att långsiktigt bevara områden 
från alltför stora förändringar. Aspekten landskap och 
kulturmiljö är otroligt viktiga frågor i rekreationsområ-
den och här kan då större uppmärksamhet ges till dessa 
aspekter.

Idén om att skapa en småbåtshamn på Stärnö anses vara 
ett lyft för området om utformningen och landskapets 

topografi kan lyftas fram på rätt sätt.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder föreslås.

 
Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Genomförandet av översiktsplanens visioner för delområ-
det Idrott och friluftsliv anses inte ha betydande effekter 
på luftkvalitén i kommunen generellt. Under vissa tider 
vid byggnation av hamnen på Stärnö kan luftproblem 
uppstå. Detta ska undersökas och beskrivas i en MKB för 

projektet.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder föreslås.

 

Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanens beskrivning av delområdet Idrott och 
friluftsliv anses inte ha en betydande påverkan på buller-

problem eller vibrationer.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder föreslås. 
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Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Att vistas i naturen; skogar, parker och andra grönområ-
den är viktigt för människor. Grönska renar luften från 
stoft och avgaser. Det är angeläget att det finns möjlig-
heter för alla att vistas nära naturen. Möjligheterna till 
meningsfull rekreation i park- och naturmiljöer har ett 
starkt samband med hälsan. Avståndet till grönområ-
den är av avgörande betydelse för benägenheten till att 
motionera i vardagen. Har man mer än omkring fem mi-
nuters promenad till park eller grönområde avstår många 
från motionen. Tillgång till kravlösa, avstressande miljöer, 
”ren” natur utan störande inslag har stor betydelse för 
återhämtning och rekreation. Aktivitet och motion blir 
allt viktigare för att balansera den moderna, stillasittande 
livsstilen, som kryper allt längre ner i åldrarna. Satsningar 
på tätortsnära rekreationsområden samt gång- och cykel-
vägar syftar till att inspirera till och underlätta för motion 

i närområdet som en naturlig del i vardagen.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Det är angeläget att grönområden är så bullerfria som 
möjligt och att de är trygga och säkra genom eventu-
ell belysning samt har en omgivningen som är lätt att 

överblicka. Några av de utbyggnadsområden som planen 
föreslår ligger inom områden som räknas som närrekrea-
tionsområden för tätorter. Här kan det innebära en intres-
sekonflikt mellan att behålla befintligt natur-/rekreations-

område och att bygga nya bostäder. 
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Landsbygd och natur
B9, L, M, N, O, P

Ekologi

Såväl Blekinge som Karlshamns kommun är känt för 
blandningen av skogsbygdens djupa skogar i norr med 
gradvis mer jordbruksmark, halvöppna kulturlandskap 
med bland- eller lövskog längre ner och blandning av 
skärgårdskust med småöar, vikar och mer öppet vatten. 
Norr om en linje Mörrum-Svängsta-Asarum-Hällaryd finns 
i stort sätt bara skog och vatten.

Mångfalden i biotoper, arter, markanvändning och histo-
riska händelser har skapat en rikedom som har beskrivits 
i flera böcker, naturvårdsplaner och bevarandeprogram. 
Särskilt intressant för en MKB är dock naturreservat, djur- 
och växtskyddsområden, ekologiskt känsliga områden, 
naturminnen, biotopskyddsområden, nyckelbiotoper, 
brukningsvärd jordbruksmark och sjöar och vattendrag 
med värdefulla natur-, forn- och kulturminnen samt om-
råden där landskapsbilden är skyddad. Stora strandom-
råden skyddas för sina livsbetingelser för växter och  djur 

samt för att trygga allmänhetens tillträde.

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Utvecklingen på landsbygden i detta delområde enligt 
översiktsplanens önskemål kommer inte att ha någon 
effekt på ekologin på en övergripande nivå. Det bör dock 
påpekas att det inte finns många områden som inte 
påverkas av människan på grund av skogsbruk. 

Området mellan Elleholm och Stilleryd som är en del 
av N Västra mellan- och kustbygden är tänkt att både 
bevaras och bebyggas med en ny väg. Området är redan 
ianspråkstaget på grund av deponin och läget mellan 
två områden som ska vidareutvecklas för industri och 
verksamheter. E22, järnväg och eventuellt ytterligare en 
väg gör att området i praktik isoleras från landsbygden 

och naturen norr om E22. 

De utvalda LIS-sjöarna i detta delområde har alla identi-
fierats på grund av en del argument som är kopplade till 
både natur-  och samhällsvärden. Inte minst vid redan 
ianspråktagna sjöar kan det vara känsligt att bygga ut 
med tanke på att ekologin tål en viss maximumförstö-
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ring. Överskrider man en tröskelnivå förlorar man de 
känsligaste, men ofta viktiga, arter eller mikrobiotoper. Å 
andra sidan finns det inte heller någon anledning att börja 
exploatera sjöar där det inte finns någon bebyggelse över 
huvudtaget eftersom man då skapar ostörda öar.

Eventuella täktverksamheter och vindkraftutbyggnad är 
tillståndspliktiga. Den miljöpåverkan som täktverksam-
het ger upphov till påverkar hydrologi, vattenkvalitet och 
naturmiljö samt medför buller, vibrationer och damning. 
En täkt innebär ett ingrepp i naturmiljön på en begränsad 
yta, men kan medföra påverkan på bland annat dricks-
vattenförsörjningen samt artsammansättningen i det 

aktuella området.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Det är osannolikt att översiktsplanens relativt konserva-
tiva och restriktiva målbilder behöver ytterligare förebyg-

gande åtgärder. 

 
Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga övergripande effekter på bedömningsgrunderna för 

mark har identifierats.

Målet är att bevara förutsättningar för täktverksamheter 
i norra delen av kommunen. Miljökonsekvensbeskrivning-
en för tillstånd för eventuella täkter kommer att beskriva 
de lokala effekterna. 

Många av kommunens potentiellt förorenade områden 
ligger på landsbygden, men inget aktivt arbete utförs för 

att undersöka eller åtgärda dem. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder föreslås.

 
Vatten

Det är i detta delområde vattnet potentiellt påverkas 
mest. Skogsdiken, gamla torrläggningar och dikningsfö-
retag med mera påverkar flödesdynamik, vattenkvalitet 

och den ekologiska kvalitén nedströms. 

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Vad gäller dricksvatten och skyddet av Långasjöns vat-
tenskyddsområde anses varken nollalternativet eller 
ÖP-alternativet ha en betydande påverkan. Riksväg 29 

passerar tvärs igenom det befintliga vattenskyddsområ-
det Mieån-Långasjön och har byggts om för att minska 
en potentiell föroreningsrisk för vattentäkten. Det är 
osannolikt att en rimlig trafikökning från hamnen med 
farliga godstransporter kommer att orsaka för höga 
risker. Reglerna och avgränsningen för Mieån-Långasjöns 
vattenskyddsområde bör uppdateras och moderniseras. 
Föreskrifter kommer även att tas fram för Ringamålas vat-
tentäkter. Under tiden bör inga verksamheter tillkomma 
som påverkar en långsiktig och bra lösning för skyddet. 
Reservvattentäkternas kvalitet i kommunen är dock mer 
problematisk och i dagsläget bör man avvakta med ytter-
ligare utveckling som skulle kunna påverka möjligheter 
att utnyttja reservvatten från Mörrums, Olsborgs eller 
Mäserums reservtäkt.

 
Vattenförsörjning och rening i Halahult och i andra delar 
av kommunen görs med enskilda anläggningar. Det 
pågår ett arbete med att inventera för att förelägga om 
restaureringsbehov av enskilda avloppsanläggningar. 
Högre krav på rening ställs inom primär och sekundär zon 
i vattenskyddsområdet. 

Grustillgångarna och grundvattenreservoarerna i kom-
munen är viktiga bland annat för den framtida vattenför-
sörjningen. För att skydda grustillgångarna är kommunen 

restriktiv till utökad grustäkt i stora delar av kommunen. 

Liksom inom alla andra delområden i kommunen kom-
mer klimatförändringarna att påverka vattenförsörj-
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Figur 13: Karta över vattenskyddsområdet för Långasjön (röd: tertiär, grön: sekundär, blå: primär) 

 

 

Vattenförsörjning och rening i Halahult i alla andra delat av kommunen görs med enskilda 
anläggningar. Det pågår ett arbete att inventera om förelägga ägare vid restaureringsbehov av 
enskilda avloppsanläggningar. Högre krav på rening ställs inom primär och sekundär zon i 
vattenskyddsområdet.  

Grustillgångarna och grundvattenreservoarer i kommunen är viktiga bl.a. för den framtida 
vattenförsörjningen. För att skydda grustillgångarna är kommunen restriktiv till utökad grustäkt i 
stora delar av kommunen.  

Liksom alla andra delområde i kommunen kommer klimatförändringarna att påverka 
vattenförsörjningen och kvalitén för enskilda. Kraftigare nederbörd med mindre snö samt torrare 
somrar kommer att bli en utmaning för många husägare. Just nu är en del prognoser framtagna och 
forskning kommer att komma fram till mer detaljerad information.  

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Landsbygden bör i princip delvis fungera som ett magasin för vatten. Här buffras stora mängder 
vatten i kärr, sjöar, våtmarker och skog. Vid utvecklingar i LIS område eller nära vattnet bör man 
tänka på eventuelle översvämningar. Krav på gemensamhetsanläggningar för befintliga och nya 
byggnader kan till och med en netto positiv effekt på vattenkvalitén.  

Landskap, kulturmiljö och arkeologi 
Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Landskapet i detta delområde är en blandning av nästan alla typer av landskap i kommunen. 
Analysen av motstående intresse för vindkraftsetablering i kommunen har identifierat de område där 
det eventuellt skulle kunna vara möjligt. Och även i de område gäller det att utreda och identifiera 
lokala (miljö)problem. Det finns dock få ställe som är utpekade för etablering av vindkraft och 
effekten anses inte vara negativt på övergripande nivå. 

Ny bebyggelse lokaliseras så långt som möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse vilket gör att 
eventuella effekter uppstår bara lokalt. 
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grön: sekundär, blå: primär).



44 

ningen och kvalitén för enskilda. Kraftigare nederbörd 
med mindre snö samt torrare somrar kommer att bli en 
utmaning för många husägare. Just nu är en del progno-
ser framtagna och forskning kommer att komma fram till 

mer detaljerad information. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Landsbygden bör i princip delvis fungera som ett magasin 
för vatten. Här buffras stora mängder vatten i kärr, sjöar, 
våtmarker och skog. Vid utveckling i LIS-områden och 
andra områden nära vattnet bör man tänka på eventuella 
översvämningar. Krav på gemensamhetsanläggningar 
för befintliga och nya byggnader kan till och med ge en 

positiv nettoeffekt på vattenkvalitén. 

 
Landskap, kulturmiljö och             
arkeologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Landskapet i detta delområde är en blandning av nästan 
alla typer av landskap i kommunen. Analysen av motstå-
ende intressen för vindkraftsetablering i kommunen har 
identifierat de område där det eventuellt skulle kunna 
vara möjligt med vindkraft. Och även i de områdena gäl-
ler det att utreda och identifiera lokala (miljö)problem. 
Det finns dock få ställen som är utpekade för etablering 
av vindkraft och effekten anses inte vara negativ på över-
gripande nivå.

Ny bebyggelse lokaliseras så långt som möjligt i anslut-
ning till befintlig bebyggelse vilket gör att eventuella 

effekter endast uppstår lokalt.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder föreslås.

 
Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanen bedöms inte ha specifika effekter på luft-
kvalitén. Skogen anses ha en koldioxidfixerande funktion 

och kan dessutom rensa luften.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder föreslås.

Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga övergripande effekter kan identifieras från över-
siktsplanen på buller- eller vibrationsrelaterade hinder. 
Vindkraftsetablering begränsas till relativt få platser 
på landsbygden och fem kilometer ut från kusten och 
skärgården. Vindkraftsetablering fastställs efter miljökon-

sekvensbeskrivning där bullereffekter utreds noggrant.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga specifika åtgärder föreslås.

 
Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Livet på landsbygden anses vara i stort sett fritt från 
risker eller förstöring från farliga verksamheter och 
transporter. Luftkvalitén är bra, bullerbelastningen är låg 
nästan överallt och en god service skapar bra boende. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik är lite mindre och 
man har inte lika nära till service eller sjukvård.

Lokalt kan exploatering för vindkraft potentiellt orsaka 
problem, vilket bör utredas i tillståndsprocessen.

Extra hårda krav på avloppsanordningar i vattenskydds-
området för Mieån kommer på relativ kort sikt att 
förbättra vattenkvalitén ytterligare i Mieåns avrinnings-

område.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Översiktsplanens beskrivning av utvecklingen på landet 
anses ha en positiv utveckling för det mesta och därmed 

föreslås inga lindrande åtgärder.
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Hav 
 
Q

Ekologi

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
I enlighet med den senaste utredningen om situatio-
nen i Hanöbukten, kan man bara konstatera att stora 
förändringar kommer att ske i våra kustmiljöer. Klimatför-
ändringar kommer förmodligen att påverka nuvarande 
symptom från ett hav som inte mår bra. Översiktsplanens 
olika utvecklingar kommer sannolikt att påverka ekologin 
i havet positivt eller negativt. Diffusa källor och punktkäl-
lor från olika föroreningar och tillförseln av näringsämnen 
minskar framförallt tack vare en autonom utveckling. 
Men en historisk belastning ligger ofta kvar i sediment i 
vikar och hamnar. Kraftigt svall från fartyg kan frigöra de 
föroreningarna och lokalt ge en negativ miljöpåverkan.

Ekosystem på land och i havet hänger ofta ihop och en 
dålig vattenkvalitet i havet kan också märkas genom till 
exempel dåligt laxfiske i Mörrumsån. Strandekosystem, 
inte minst i skyddade vikar, kan påverkas av övergödning 
och exploatering när bottnen täpps med dy och området 
växer igen med stora vasshav. Dessutom tas stora delar 

av kusten i anspråk för någon form av exploatering, se 
också bild sidan 17.

Det finns en risk för en allvarlig oljekatastrof med poten-
tiellt stora effekter på Karlshamnsfjärden och andra delar 

av kusten. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Kustvattnets betydelse för kommunens livsmiljö och att-
raktivitet är stor, men trots det saknas någon strategi el-
ler plan för aktivt skydd och förbättring av vattenmiljön. 
Det pågår arbete som kommer att minska vår påverkan 
på kustmiljön samtidigt som det pågår en del ytterligare 
planeringar för nya verksamheter. Det råder därtill en 
osäkerheten kring effekter från gamla synder och beträf-
fande framtida klimatförändringar. Havsplanering är en 
relativ ny fråga och det kommer att behövas ytterligare 
utredningar av hur man långsiktigt kan utveckla havet 

utan att överskrida ett hållbart utnyttjande.
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Mark

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Effektbeskrivning på mark bedöms inte vara relevant i 

detta delområde.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder föreslås.

 
Vatten

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Det största hotet för kusten är i dagsläget övergödning. 
Det är osannolikt att stimulering av mer friluftsliv i skär-
gården, ökade transportmängder till och från hamnen 
och autonoma utvecklingar som klimatförändringar 
påverkar vattenmiljön positivt. Det kommer att bli svårt 
att hitta en balans mellan alla intressen. Mer turism och 
rekreation skapar dock goda förutsättningar för ett all-
mänt intresse för att skydda naturvärdena. Tillsammans 
med andra utvecklingar i samhället kommer kanske vår 

nettobelastning på havsmiljö att minska.

Utbyggnation av vindkraft kommer åtminstone under en 
kort period att leda till miljöeffekter. Detta ska prövas i 

framtida tillståndsprocesser.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Själva landskapet och vattnet utgör havets attraktions-
värde. I princip bör inte bara bevarandet, utan också 
förbättrandet av kustvattnet och havet vara prioriterat 
för kustkommuner. Kustnära områden och vikar är viktiga 
lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Där finns 
en rikare biologisk mångfald än i öppna hav, men de är 
också mycket känsligare för förstöring och föroreningar. 
Utvecklingsbeskrivningen i översiktsplanen är inte lika 
konkret som i andra delområden, men tillåter i princip 
många olika sorters verksamheter och exploateringar 
förutom vindkraft för nära kusten. Utvecklingen längs 
med kusten och i skärgården ska ske i samklang med 

Biosfärområdets samverkansplan.

 

Landskap, kulturmiljö  
och arkeologi

Miljöbedömning nollalternativet och  
KARLSHAMN 2030 
Havets landskapskvalitet är minst lika viktigt som själva 

vattenkvaliteten. Skärgården, öarna och vattenytan, har 
ett högt värde för natur- och landskapsupplevelse. Vyer, 
skärgårdsvariationen och vatten-land-luft utgör viktiga 

visuella samspel. 

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Översiktsplanen begränsar viss utveckling i detta delom-
råde. Det finns dock hot för att överexploatering kommer 

att minska områdets attraktionskraft. 

 
Luft

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga specifika effekter kan identifieras för utvecklingen 
i delområdet Hav. Nya krav på sjöfartsbränsle kommer i 

framtiden att minska föroreningar från sjöfarten.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga lindrande åtgärder har identifierats för luftkvalitén.

 
Buller och vibrationer

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Inga effekter på buller eller vibrationer anses uppstå vid 

genomförandet av översiktsplanen.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Inga åtgärder har identifierats.

 
Människans hälsa och risker

Miljöbedömning KARLSHAMN 2030 
Översiktsplanen anses inte ha en betydande påverkan på 
människans hälsa och föreliggande risker i delområdet 

Hav.

Exploatering och utveckling i hamnen ökar risken för en 
allvarlig olycka, men effekter från själva översiktsplanen 

har inte identifierats för detta delområde.

Förebyggande och kompensationsåtgärder 
Formulering av lindrande eller kompensationsåtgärder 

behövs inte för detta delområde.
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Miljömålsuppföljning

Begränsad klimatpåverkan 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

År 2011 var utsläppen av klimatpåverkande gaser i Blekinge 
totalt 785 000  ton i Blekinge, vilket motsvarar 5,1 ton per 
invånare. Det är 26 procent lägre än 1990 (Klimatpåverkande 
utsläpp). Utsläppen från internationell sjö- och flygtrafik är 
inte medräknade i länets utsläppsuppgifter. I utsläppssiffror-
na ovan ingår utsläppen från reservkraftverket i Karlshamn. 
Utsläppen från Karlshamnsverket varierar kraftigt mellan 
olika år. Om man räknar bort Karlshamnsverkets påverkan 
för år 2011 blir utsläppet 5,0 ton per invånare för Blekinge 
(Energibalans Blekinge län).

Transporter står för de klart största utsläppen i Blekinge följt 
av energisektorn. Av transporterna är det personbilar som 
står för majoriteten av utsläppen, därefter kommer tunga 
lastbilar och bussar. Utsläppen från energiförsörjning har 
generellt minskat sedan 1990, främst tack vare en övergång 
från uppvärmning med olja till biobränsle samt en ökande 
andel fjärrvärme.

De fyra större tätorterna i kommunen: Karlshamn, Asa-
rum, Mörrum och Svängsta, är relativt glest bebyggda 
och består till stor del av större villatomter. Invånarna i 
orterna tenderar därmed att få större avstånd till service, 
handel och arbetsplatser. Underlaget för service kan 
därför bli begränsat. Ett samhälle med stora avstånd 
påverkar bilanvändningen och således även utsläppen 
av miljöfarliga ämnen. En förtätning av staden är i detta 
perspektiv att föredra. Folk som bor på landsbygden har 
ofta generellt en högre miljöpåverkan än befolkningen i 
städer.

Energianvändningen i bostäder och verksamhetslokaler 
behöver anpassas så att de fossila bränslena successivt 
fasas ut. Konsekvenserna av minskad användning av 
fossila bränslen som fordonsbränsle och för uppvärm-
ning blir ett minskat bidrag till växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen, helt i enlighet med intentio-
nerna i Kyoto-protokollet och Sveriges miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan.

Bekväma, gena och trafiksäkra gång- och cykelstråk kan 
minska bilkörningen. Gång- och cykeltrafik är på många 
sätt ett fördelaktigt färdsätt i mindre och mellanstora 
tätorter. Genom att skapa goda förutsättningar för 
sådan trafik och stimulera användningen av dem uppnås 
en positiv påverkan på många samhällsmål, inte minst 
miljömålen. Ökad gång- och cykeltrafik är också viktigt ur 
ett folkhälsoperspektiv. Dessutom är cykel ett snabbt och 

billigt färdsätt på korta avstånd. För att minska biltrafik-
ökningen och stimulera pendling med tåg till och från 
Karlshamn är det viktigt att åtgärder i form av cykelvägar 
mot centrum och järnvägsstationen görs i befintlig miljö.

Kollektivtrafikens utveckling spelar en stor roll för minsk-
ning av hälso- och miljöskadliga ämnen i luften. Både 
ur social synpunkt och med hänsyn till miljön måste 
kollektivtrafiken bli konkurrenskraftig. Området kring 
järnvägsstationen avses studeras som en utvecklings-
resurs för kollektivtrafik, bostäder och arbetsplatser. 
Järnvägsstationens läge nära stadskärnan är en tillgång 
som avses tillvaratas. Busstrafiken utgör kollektivtrafi-
kens bas. Den inriktning som gällt under senare år, det vill 
säga att koncentrera busstrafiken till stråk där människor 
bor och reser, har gett resultat både genom ökat resande 
och kostnadseffektivitet. På turer med få resande avses 
närtrafiken i allt större utsträckning bli komplement.

Biltrafiken förväntas öka på grund av ökningen av antalet 
bostäder, främst i Karlshamn - Asarum. Det medför ökad 
trafik inte bara i de nya områdena utan på flera platser 
i tätorterna, inte minst på befintliga huvudgator och 
omkring Karlshamns centrum. Även tillfartsvägarna till 
Karlshamn kan förväntas få ökad trafik. Detta medför 
bland annat en ökad risk för olyckor, mer buller och ökade 
utsläpp. Detta bör motverkas genom åtgärder även på 
det befintliga bilvägnätet samt satsningar på alternativa 
färdsätt, främst gång- och cykel. Större och nya vägar 
orsakar ibland ännu mer trafik och kan inte anses vara en 
långsiktig lösning generellt. Utveckling av näringslivet i 
Karlshamn ger närhet mellan bostäder och arbetsplatser 
och i förlängningen goda miljökonsekvenser. Städer av 
Karlshamns storlek ger också bra förutsättningar för en 
attraktiv boendemiljö, vilket minskar resbehovet och 

stimulerar till gång- och cykeltrafik.

 
Frisk luft 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Miljökvalitetsmålet påverkas av vägtrafik, energiproduktion, 
industriprocesser och för Blekinges del i stor omfattning även 
av hamnverksamhet och sjöfart. De mesta luftförorening-
arna utanför tätorterna beror på utsläpp utanför Sverige. Få 
luftkvalitetsmätningar har genomförts i Blekinge och därför 
är det svårt att bedöma föroreningssituationen. Arbete på-
går med att få till samordnade tätortsmätningar i länet. 

Utsläppen av det cancerframkallande ämnet bens(a)pyren 
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har ökat nationellt och det beror främst på vedeldning. I Ble-
kinge är vedeldning vanligare än i riksgenomsnitt. Mätningar 
visar att medelvärdet överskrider miljökvalitetsmålet något. 
För partiklar var medelvärdena för såväl PM10 som PM2.5 
nära miljökvalitetsmålet. Eftersom allvarliga hälsoeffekter 
kan uppstå även vid låga partikelhalter är det viktigt att vidta 
åtgärder, även vid förhållandevis god luftkvalitet. Marknära 
ozon orsakar skada på både människor och växtlighet. I 
Rödeby har en nationell station för marknära ozon startats 
upp under året. Mätningar sker kontinuerligt och rapporteras 
timme för timme mellan april och oktober. Målvärdet för 
växtlighet överskreds i hela Blekinge under 2012, med undan-
tag för låglänta platser i de nordliga delarna. 

Miljöstörningar och sämre luftkvalitet är ofta som störst 
under byggtiden då buller och avgaser från transporter 
och maskiner stör omgivningen. Effekten kan dock vara 
tidsbegränsat och påverkan på luftkvalitén kan (lokalt) 
vara mindre efter genomförandet på grund av effektivare 
trafiklösningar, mindre körsträckor och minskade trafik-
mängder. Luftkvaliteten kommer att påverkas negativt 
av den ökade biltrafiken inom området. Miljökvalitets-
normer för utomhusluft, förordning (2001:527), ska 
kunna följas. Därför är det bland annat nödvändigt med 
gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att minimera 
biltrafikökningen. Stora och innehållsrika grönområden 
skapar förutsättningar för renare luft. Kommunen vill 
verka för icke fossila uppvärmningsalternativ. Eldning i 
braskaminer och pannor för fast bränsle ökar dock utsläp-
pen av skadliga ämnen i luften främst av VOC (Volatile 
Organic Compound). Utveckling av kommunen som kan 
kopplas till fjärrvärme är för själva uppvärmningen positiv 
men eventuellt ökad transportbehov eller nettoökning av 
andra miljöförstörande utsläpp gör att bilden ofta är mer 
komplex än bara fjärrvärme. 

Översiktsplanens utvecklingsförslag anses inte ha en 
betydande effekt på detta miljömål. Antagligen styrs mil-
jömålsutvecklingen mest av den övergripande, autonoma 
utvecklingen på regional, nationell eller internationell 

nivå.

Bara naturlig försurning 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Blekinges mark och vatten är kraftigt försurade. Nedfall av 
svavel och kväve från luftföroreningar är stora och miljökva-
litetsmålet kommer inte att uppnås. Åtgärder som kalkning 
är nödvändig för att upprätthålla pH-balansen sjöar och 
vattendrag.

Utsläppen av svavel i länet har minskat med 82 procent 
sedan 1990. För närvarande uppgår det årliga nedfallet till 

2-3,5 kg svavel/hektar och överskrider därmed inte den kritis-
ka belastningen på 3,5 kg/hektar/år (Tillståndet i skogsmiljön 
i Blekinge). För Blekinges del är industrier samt internationell 
sjöfart de största utsläppskällorna (Miljömålsportalen).Trots 
att försurningssituationen förbättrats något sedan slutet 
av 1990-talet, visar de senaste mätningarna mycket låga 
pH-värden i markvattnet vid länets stationer. Dessutom är 
koncentrationerna av oorganiskt aluminium fortsatt hög 
(Krondroppsnätet).

Nedfallet av kväve har inte minskat i samma takt som svavel 
under den senaste 20-årsperioden trots att utsläppsnivå-
erna minskats. Utsläppen från industrier, fordon och sjöfart 
gör att kvävenedfallet till skogen i Blekinge ligger över den 
kritiska belastningen (5-10 kg/hektar/år) och uppgår nu till 
cirka 9-12 kg/hektar årligen (Kvävedeposition i Sverige). Cirka 
häften av länets skogsmark är kraftigt försurad. I takt med 
att nedfallet av svavel minskat och trycket på biomassaut-
tag ur skogen ökat, har skogsbrukets bidrag till försurningen 
ökat. I Blekinge län har skogsbrukets bidrag beräknats till 
mellan 40 och 70 procent (Tillståndet i skogsmiljön i Ble-
kinge). Blekinges referenssjöar uppvisar en viss återhämtning 
under 1990-talet. Denna positiva trend i återhämtningen 
tycks sedan avstannat, åtminstone beträffande pH-värdena. 
Däremot verkar motståndskraften mot försurning ha ökat 
något på senare år i ett par av sjöarna (SLU, Trendsjöar). Vat-
tendragen i länet visar inga tydliga tecken på återhämtning. 
Alla större vattendrag åtgärdas genom kalkningsverksamhet 
och de mindre okalkade bäckarna är oftast mycket sura (SLU, 
Referensvattendrag).

Försurningen berörs av miljömålen ”Begränsad miljöpå-
verkan”, ”Frisk luft” och ”Ingen övergödning”. Se kom-
mentarer under de rubrikerna. Översiktsplanen Karls-
hamn 2030 anses inte ha en positiv eller negativ effekt på 
detta miljömål. Antagligen styrs miljömålsutvecklingen 
mest av den övergripande, autonoma utvecklingen på 

regional, nationell eller internationell nivå. 

 
Giftfri miljö 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Miljökvalitetsmålet berör områden som styrs av allt från 
lokala beslut till internationell lagstiftning. De styrmedel som 
direkt kan påverka åtgärder och verksamheter i Blekinge, 
är de strategier som berör användning och kunskap om 
kemiska ämnen samt förorenade områden (Styrmedel för 
att nå miljökvalitetsmålen). Det är i huvudsak internationell 
lagstiftning och konventioner som styr vilka kemiska ämnen 
som får användas, och hur de får användas. Användning av 
kemiska ämnen inom en verksamhet kan delvis regleras vid 

prövning av tillstånd. 
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Arbetet med förorenade områden går framåt. Vissa delar av 
den planerade inventeringen kommer inte att kunna genom-
föras fullt ut inom den tid som Naturvårdsverket har avsatt 
för det statligt finansierade inventeringsarbetet. Omfattande 
arbete återstår med att utreda ansvaret för föroreningarna 
och att åtgärda dessa.

Arbetet med att förbättra kunskapen om kemiska ämnens 
miljö- och hälsoegenskaper pågår på flera nivåer. De data 
som tagits fram inom den samordnade recipientkontrollen 
i Blekinge visar små förändringar mellan provtagningstillfäl-
lena, men ger också en klar indikation på att halterna av 
farliga metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är 
höga. Tillsammans med data från fisk visar data från vat-
tenprovtagare att bland annat bromerade flamskyddsmedel 
finns i relativt höga halter i den akvatiska miljön. Även läke-
medel som till exempel diklofenak kan påvisas i vattendrag. 
Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor 
del på grund av atmosfärisk deposition.

Rätt avloppshantering och avfallshantering bidrar till en 
giftfri miljö. Karlshamns kommun har i samband med 
detta miljömål REVAQ-certifierat sitt stora avloppsre-
ningsverk på Stärnö vilket möjliggör återföring av fosfor 
till åkermark. Trots att en hel del åtgärder uppströms 
reningsverk kvarstår, kan reningsverk utgöra en oväntad 
men viktig pusselbit i samhällets utmaning att ta hand 
om fosfor som är en ändlig resurs och som enligt en hel 
del instanser kommer att bli en bristvara. Fosfor är dock 
ett otroligt viktigt ämne för att kunna bedriva jordbruk.

I Karlshamns kommun finns för närvarande (år 2013) 587 
identifierade potentiellt förorenade områden och av 
dessa är 74 riskklassade, enligt den så kallade MIFO-mo-
dellen (Metodik för inventering av förorenade områden). 
I Karlshamns kommun har länsstyrelsen inventerat och 
sammanställt ett material över misstänkt förorenade 
markområden. De områden som är mest angelägna 
att sanera är områden som utgör riskklass 1-objekt. I 
dagsläget finns tre områden som utgör riskklass 1 i kom-
munen och 36 av riskklass 2. En av de största riskerna för 
förorening av grundvattnet är dessutom användningen 
av bekämpningsmedel under 1950-60-talen. Rester finns 
fortfarande i marken och infiltrerar långsamt mot grund-
vattnet. Några av kommunens reservvattentäkter har 
problem med kemikalieföroreningar.

Översiktsplanen kan styra en del lokala effekter på mil-
jömålet. Men en hel del kemikalier rör sig i vårt samhälle 
ändå och det styrs mest av den övergripande, autonoma 
utvecklingen på regional, nationell eller internationell 

nivå, inte minst inom befintlig lagstiftning.

Skyddande ozonskikt 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

För att miljökvalitetsmålet ska anses uppnått, ska återväx-
ten av ozonskiktet ha påbörjats. Ökningen ska dessutom 
kunna härledas till minskningen av ozonnedbrytande halter i 
atmosfären. Halten av ozonnedbrytande ämnen som släpps 
ut regionalt i Blekinge har minskat kraftigt och dagens nivå 
påverkar inte ozonskiktets tjocklek. Det finns tecken som 
tyder på att ozonhalterna i stratosfären inte längre mins-
kar och prognosen är att ozonskiktet kommer att börjar 
återhämta sig år 2020. En full återhämtning av ozonskiktet, 
det vill säga till den tjocklek det hade år 1980, kan uppnås 
omkring år 2050.

Ozonnedbrytande ämnen är svåra att minska genom 
fysisk planering eftersom det handlar om hantering av 
köldmedier, klorerade lösningsmedel och liknande äm-
nen. Stora mängder CFC (ozonnedbrytande ämne) finns 
lagrade i isoleringsmaterial. Åtgärder som behövs vid 
hantering av CFC-isolering är ökad kunskap, ökad tillsyn, 
bättre spårbarhet och ekonomiska incitament.

Översiktsplanen Karlshamn 2030 anses inte ha en effekt 
på detta miljömål. Antagligen styrs miljömålsutveckling-
en mest av den övergripande, autonoma utvecklingen på 

internationell nivå.

 
Säker strålmiljö 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Det görs ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional 
nivå. På nationell nivå görs bedömningen att inte går att 
se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön, se nationell 
bedömning.

Det finns idag inga vetenskapliga fakta som tyder på ett 
starkt samband mellan elektromagnetiska fält och män-
niskors hälsa, inte heller finns det fakta som tyder på att den 
biologiska mångfalden skulle påverkas negativt (Strålsäker-
hetsmyndigheten, 2010). Det finns idag ingen indikator för 
förekomst och/eller påverkan på människor av elektromag-
netiska fält. Nationellt finns dock planer på att utveckla en 
relevant indikator som följer upp preciseringen. En åtgärd 
för att minska exponeringen av elektromagnetiska fält är 
exempelvis att ta hänsyn till dem vid planeringen av nya 
bostadsområden samt vid dragning av ledningsgator och 
upprättande av kommunikationsmaster.

Försiktighetsprincipen tillämpas och bostäder, skolor och 
daghem planeras inte nära elanläggningar och kraftled-
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ningar som ger förhöjda magnetfält. Inom kommunen 
finns områden med förhöjda radonvärden. Normalrisk-
område för radon kräver radonskyddande grundläggning 
av byggnader. Gällande miljökvalitetsmål beaktas både 

vid detaljplaneläggning och bygglovsgivning.

 

Ingen övergödning 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i 
marken eller vattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland 
annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten 
och förändrad artsammansättning. I värsta fall uppstår 
syrebrist på bottnarna. En del sjöar och vattendrag är också 
drabbade av övergödning och det resulterar i bland annat 
algblomning och förändrad artsammansättning. Även på 
land trängs de arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. 
Det finns inga resultat som visar på förbättring. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med 
idag beslutade eller planerade styrmedel, främst vad gäller 
övergödningen av kustvatten. Det går inte att se en tydlig 
riktning för utvecklingen i miljön. En stor del av påverkan är 
starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor och det krävs 
fler och mer kraftfulla åtgärder för att nå målet. För kustvatt-
nets del så är transporterna till havet fortsatt mycket höga 
och trenden är snarare en ökning än minskning. 

Trots att varken nollalternativet eller ÖP-alternativet 
anses ha en betydande påverkan på övergödningen, 
har inga åtgärder identifierats som på ett betydande 
sätt kommer att bidra till detta miljömål. Vissa område 
beskriver möjligheter till återskapande av våtmarker, i 
andra område kommer VA att byggas ut och kommu-
nens dagvattenpolicy kommer att skapa incitament och 
regler för att rena vattnet från hårdgjorda ytor. Men i 
själva översiktsplanen står visioner om förtätning och 
mer hårdgjorda ytor. Övergödningseffekten bör därför 
minskas genom Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD), ekologisk skötsel av gröna miljöer, bättre skogs- 
och jordbruk samt aktivt återskapande av våtmarker och 
svämplaner med mer naturlig hydrologi. Det kommer att 
bli avgörande hur till exempel dagvattenpolicyn hanterar 
föroreningsmängder i dagvatten och hur naturvårdsar-
bete kan konkretisera åtgärder mot övergödning, med 

mera.

 

Levande sjöar och vattendrag 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Enbart ett fåtal vattendrag når god ekologisk status. När 
det gäller god kemisk status så kommer målet inte att nås i 
någon sjö eller vattendrag. 

I Blekinges ytvattentäkter noteras förhöjda halter av bland 
annat bekämpningsmedel, järn, mangan, bakterier och 
andra mikroorganismer (Vattentäktsarkivet). Under de 
senaste decennierna har vattnet blivit kraftigt brunare av 
humusämnen och järnföreningar vilket försvårar reningen 
vid dricksvattenberedning. Dammar i vattendrag hindrar vat-
tenlevande organismer från att förflytta sig och hotar viktiga 
ekosystemtjänster som fiskproduktion och vattenrening med 
hjälp av musslor. Låga vattenflöden orsakar stora problem 
för livet i vattnet och för dricksvattenförsörjningen, problem 
som förstärks av vattenuttag. 

I Blekinge berörs ett 30-tal sjöar och vattendrag av biotop-
skyddsområden, kultur- eller naturreservat. Ett fåtal av dessa 
har sötvattensmiljön eller dess arter som huvudmotiv. Arbete 
med skydd av sötvattensområden pågår med fokus på bland 
annat Mörrumsån.

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. Det pågår 
fortfarande en försämring av miljötillståndet. Fragmentering 
på grund av dammar och andra vandringshinder är den 
största anledningen till att länets vattendrag inte uppnår 
god ekologisk status. Bevarandestatusen för flera arter och 
naturtyper är därför hotad och ekosystemtjänster är i fara. 
För att uppnå miljökvalitetsmålet är det viktigt att intensi-
fiera arbetet med att åtgärda vandringshinder. 

Finansieringen är inte tillräcklig för att arbetet med att 
åtgärda vandringshinder eller bilda reservat och biotopskydd 
ska kunna bedrivas effektivt. 

Klimatförändringar kan leda till förändrad nederbördsfördel-
ning i tid och plats. En minskning av nederbörden kan hota 
dricksvattenförsörjningen och även den biologiska mångfal-
den i vattendragen.

Utbyggnaden av dagvattendammar och bäckar i grön-
områdena i anslutning till utbyggnadsområdena kan öka 
den biologiska mångfalden. Miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten, förordning (2001:554), ska kunna 
följas. Ökad areal öppen vattenspegel skapar fler platser 
och miljöer för fåglar, grodor, smådjur och växter. Detta 
miljömål kan verkligen påverkas på en lokal nivå och 
det krävs både passiva skyddsåtgärder och mer aktiva 
återställningsåtgärder. Dessutom bör en del skapande 
åtgärder tillkomma för att kompensera för gamla synder 

och i anspråkstagandet av stora arealer.
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Grundvatten av god kvalitet 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Utifrån tillgängliga data går det inte att uttyda några gene-
rella förändringar av grundvattenkvaliteten. Detta är inte 
oväntat eftersom grundvattenbildning är en mycket långsam 
process och kvalitetsförändringar i regel sker långsamt. Inga 
nya vattenskyddsområden har fastställts under det senaste 
året vilket gör att många vattentäkter fortfarande saknar 
skydd mot föroreningsrisker.

De vanligaste kvalitetsproblemen i Blekinges kommunala 
grundvattentäkter är förekomst av bekämpningsmedelsres-
ter, klorid och nitrat. Utifrån de vattenanalyser som finns 
inlagda i det nationella Vattentäktsarkivet finns problem 
med bekämpningsmedelsrester i 24 procent av täkterna. I 
nästan lika många täkter förekommer förhöjda halter av 
klorid (Klorid i grundvatten) och nitrat. Det kan finnas fler 
kvalitetsproblem som inte framgår i det nationella vatten-
täktsarkivet, eftersom det fortfarande saknas mycket data 
från Blekinges vattentäkter. Vattenskyddsområden inrättas 
för att skydda en vattentäkt mot föroreningar. 

Karlshamns kommun är ett exempel där grundvatten-
kvalitén påverkar vattnets användning som reservvat-
tentäkt. Det saknas i princip reservvatten för kommunen, 
men utredningar pågår för att säkerställa vattenförsörj-
ningen. Projektering av ett nytt vattenverk pågår liksom 
utredningar om reservvattentillgångar och om ytvatten-

täkten.

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. För de 
flesta preciseringar går det inte att se en tydlig trend i miljön. 
För att nå miljökvalitetsmålet krävs omfattande åtgärder 
i samverkan med andra länder runt Östersjön. Flera all-
varliga problem med stor betydelse för miljön i Blekinges 
kustvatten har inte ännu förklarats eller kopplats till någon 
specifik mänsklig påverkan. Till dessa problem kan räknas 
rekryteringsstörningarna för abborre och gädda längs länets 
ostkust, den omfattande fågeldöden, effekter av miljögifter i 
fisk, en minskning av blåstången i mitten av 90-talet samt de 
uppmärksammade problemen med fisk och vattenkvalitet i 
delar av Hanöbuktens kustvatten. Mer forskning, understödd 
av data från miljöövervakningen, behövs för att kunna peka 
på orsaker och möjliga åtgärder.

Skärgården i Karlshamns kommun är unik och mycket att-
raktiv för boende, besökare, turister och rörligt friluftsliv. 
Natur- och kulturmiljön är en stor tillgång inte bara lokalt 
för Karlshamn och Blekinge då området är klassat som 
riksintresse. En levande skärgård förutsätter att det finns 
service av olika slag samt möjligheter till näringsverksam-
het. Skärgården och dess värden spelar en viktig roll i 
strävan att marknadsföra kommunen som en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i.
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För att bevara havsmiljön krävs till exempel godkända en-
skilda avlopp, övergång från tvåtaktsmotorer till fyrtakts-
motorer och mindre giftiga båtbottenfärger. En åtgärd 
som är genomförd är mottagningsstation för toalettavfall 
från fritidsbåtar i Väggahamnen.

Översiktsplanen Karlshamn 2030 anses inte ha en positiv 
eller negativ effekt på detta miljömål. Antagligen styrs 
miljömålsutvecklingen mest av den övergripande, auto-
noma utvecklingen på regional, nationell eller internatio-
nell nivå. Trots allt kan kustnära område och instängda 
vikar förvaltas, men också påverkas av det som sker på 
land. Algblomning, dålig fiskrekrytering med mera styrs 
av hur kommunens kust mår och hur man försöker att 

minska eventuella negativa effekter.

 

Myllrande våtmarker 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Någon heltäckande bild av våtmarkernas bevarandestatus 
i länet finns inte. Det är dock känt att det sker en generell 
igenväxning av myrar och kärr till följd av främst kvävened-
fall och effekter av gamla utdikningar. Igenväxning sker även 
i hävdberoende våtmarker som en följd av minskad hävd. 
Miljökvalitetsmålet kommer inte kommer att nås till år 2020 
med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen 
i miljön är något negativ. Det finns svårigheter med att följa 
upp våtmarkernas bevarandestatus samt i vilken utsträck-
ning de dikas ut eller exploateras. Arbetet med skydd av 
våtmarker fortgår, men tar lång tid på grund av otillräckliga 
resurser. Intresset från markägare och kommuner för skydd 
och för nyanläggning av våtmarker är positivt. Resurserna 
för anläggande av nya våtmarker är knappa och dessutom 

minskande under 2014.

Det finns goda möjligheter att skapa ”Myllrande våtmar-
ker” i Karlshamns kommun. Ökad biologisk mångfald kan 
åstadkommas genom gröna åtgärder, anlagda naturlika 
miljöer och ökad areal öppen vattenspegel. Vid utbygg-
nad och ökad areal hårdgjorda ytor bör man, så långt 
möjligt, åstadkomma en fördröjning av dagvattnet innan 
utsläpp till recipienten. Syftet med fördröjningen är bland 
annat att minska näringsläckage och sedimentation av 
tungmetaller. Ett aktivt miljöarbete med detta miljömål 
kräver dock resurser och mandat, vilket skulle kunna 
kopplas till ett nytt naturvårdsprogram för Karlshamns 
kommun. Arbetet med myllrande våtmarker kan i sin tur 
bidra till miljömål kring vattendrag, hav i balans, ingen 
övergödning, med mera. 

Levande skogar 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med 
idag beslutade eller planerade styrmedel. En viktig del i miljö-
kvalitetsmålet är det långsiktiga skyddet av skogsmark och 
detta delmål har inte nåtts. Priserna på skogsmark har ökat 
samtidigt som myndigheternas anslag för intrångsersättning 
har minskat. En stor andel värdefulla natur- och kulturmil-
jöer skadas fortfarande i samband med skogsbruksåtgärder 
och samhällsbyggande. Flera åtgärder för att öka miljö- och 

kulturhänsyn har initierats.

Skogsbruksplan samt grönstrukturplan finns. En utbygg-
nad i samklang med dessa planer bidrar till att uppfylla 
målen levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Kom-
munen en viktig markägare med mycket tätortsnära skog 
som förvaltas framförallt för att gynna rekreation och 

natur.

 
Ett rikt odlingslandskap 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Arealen jordbruksmark i Blekinge minskar. Andelen brukare 
har ökat något men de sköter mindre areal mark. Trenden 
för betesdjur är negativ, vilket starkt påverkar det öppna 
landskapet.

Jordbruksarealen i Blekinge har fortsatt minska under de se-
naste åren. Det är främst en minskning i arealen betesmark: 
1 100 hektar från 2007 till 2010. Därefter har betesmarken 
legat på en relativt konstant nivå runt 11 000 hektar. Läns-
styrelsen bedömer även i år att målet inte kommer att nås 
till 2020 med nuvarande styrmedel. Få av preciseringarna 
har en stabil eller positiv utveckling. Landsbygdsprogrammet 
med dess stöd har inte inneburit tillräckligt stor påverkan 
för att stoppa den negativa trenden med allt mindre areal 
jordbruksmark. Den viktigaste faktorn för ett rikt odlings-

landskap är aktiva lantbrukare.

Jordbruksmarken i kommunen är av hög odlingsklass och 
den viktiga naturresursen god odlingsjord tas delvis i an-
språk vid exploatering. Småbiotoperna med brynzoner i 
anslutning till utbyggnadsområdena är få och ska bevaras 
och förstärkas som en del av grönstrukturen. Om ängs- 
och betesmarker kan bevaras i anslutning till utbyggnads-
områdena för bostäder kan de utgöra ett landskapsbild-
mässigt positivt tillskott för områdena. Ängar och hagar 
är helt beroende av en ständig och väl avvägd hävd i form 
av betesdjur och/eller slåtter. Gröna stråk och öppet vatten 
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i landskapet ger även de ett varierat landskap, många 
rum, ökad areal allemansrättslig mark och ökad biologisk 
mångfald.

En del jordbruksmark kommer att tas i anspråk för 
utveckling, byggnation, vägar och infrastruktur. Detta be-
tyder inte bara en arealminskning, utan också en ändring 
i landskapsbilden och -kvalitén. Främst påverkas områden 

med nya bostäder och verksamheter.

 
Storslagen fjällmiljö 
Inte aktuellt i Karlshamns kommun.

 
God bebyggd miljö 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Länet är landets femte mest tätbefolkade län med 52 invåna-
re per km2. Befolkningen har minskat något mer än tidigare 
under 2012, med 664 personer till 152 315 invånare. Cirka 

75 procent av invånarna bor i tätort. Städer och tätorter vid 
södra kusten växer medan mindre orter minskar, framför allt 
i norr. Miljökvalitetsmålet bedöms inte vara möjligt att nå till 
2020. Miljötillståndet varierar mellan målets olika delar och 
det går inte att utläsa en trend. Befolknings- och bebyggel-
sekoncentrationen i söder bidrar till mångfald men medför 
även hälsorisker och markanvändningskonflikter. Tillgänglig-
het till service minskar, särskilt på landsbygden. Insatser i 

länet har stor betydelse för möjligheterna att nå målet.

Bebyggelsestrukturen påverkar energianvändningen. 
Val av uppvärmningssystem påverkas av hur tät bebyg-
gelsen är. Fjärrvärme är aktuellt i den tätare bebyggelsen 
närmast tätorterna Karlshamn, Asarum, Mörrum och 
Svängsta. En gles bebyggelsestruktur ökar bilberoendet 
och således även transporterna och utsläppen av växt-
husgaser. En tätare bebyggelse ger kortare transporter in 
mot centrum och järnvägsstationen och bättre under-
lag för kollektivtrafik. Andelen hårdgjord yta ökar. Det 
gör att det vid exploatering blir extra viktigt att bevara 
befintlig naturmark mellan bebyggelsegrupperna. Skogs-, 
ängs- och hagmarker samt bäckar och dammar kan bli 
värdefulla inslag i närrekreationsmiljön.
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Planens målsättning är att Karlshamns grönstruktur ska 
behållas och utvecklas. Andelen hårdgjord yta kommer 
att öka, men det kan kompenseras av anläggandet av 
grönområden. Översiktsplanen kan vara ett instrument 
för att visa hur kommunen avser att arbeta mot de natio-
nella, regionala och kommunala miljömålen. Det miljö-
målet som den fysiska planeringen till största del berör är 
målet God bebyggd miljö. Även andra miljömål berörs till 
viss del av den fysiska planeringen. 

Översiktsplanens påverkan på detta miljömål utvecklas 

mer i kapitlet kring hållbar utveckling.

Ett rikt växt- och djurliv 
(från Länsstyrelsens uppföljning av miljömål)

Länsstyrelsen bedömer även i år att miljökvalitetsmålet Ett 
rikt- växt och djurliv inte kommer att nås till år 2020. Flertalet 
av länets hotade arter och naturtyper fortsätter att minska, 
även om vissa ljuspunkter finns. Tillräckliga styrmedel saknas 
för att vända utvecklingen.

Antalet hotade arter i länet har ökat de senaste åren. Ble-
kinge berörs av ett 60-tal åtgärdsprogram för hotade arter. 
För att kunna nå miljökvalitetsmålet krävs att förlusten 
av biologisk mångfald hejdas. Länsstyrelsen avser liksom 
föregående år att prioritera genomförande av åtgärder för 
hotade arter framför inventeringar. Det sistnämnda måste 
dock genomföras för arter där kunskapsnivån är låg. Arbetet 
med områdesskydd i länet kommer under 2014 främst att 
vara inriktat på skog, men även våtmarker, vattendrag och 
marina områden ingår i planeringen. Många av länets skyd-

dade områden är skötselkrävande.  

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funk-
tioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva 
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.

När exploateringsintresset väger tyngst i ett värdefullt 
naturområde ska kompensationsprincipen tillämpas. 
Detta bidrar delvis till att tillgången på värdefulla natur-
miljöer för växt- och djurliv inte utarmas på samma sätt 
som förr. För att kunna jobba med ett aktivt miljöarbete, 
samt hitta lämpliga kompensationsområde och -åtgärder 
bör kommunen uppdatera Naturvårdsprogrammet samt 
peka ut en ansvarig förvaltning eller nämnd för detta 

arbete.
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Översikt: Effekter  
på ekosystemtjänster
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Översikt: Effekter på ekosystemtjänster

Forskning kring och tillämpning av ekosystemtjänster 
inom stads- och samhällsplanering kommer att ha en 
allt större betydelse. I nästa uppdatering av översiktspla-
nen bör naturens tjänster för vårt samhälle få en större 
betydelse. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket 
(NV-00841-12, 2012) betonas vikten av ekosystemtjänster 
bland annat inom Konventionen för biologisk mångfald 
och i den strategiska planen för biologisk mångfald från 
Nagoya 2010. Flera processer pågår i EU och internationellt 
för att kartlägga, värdera och utveckla ekosystemtjänster. 
Av rapporten framgår ekosystemtjänsternas betydelse för 
människors välbefinnande i Sverige, både ur ekonomisk och 
social synvinkel. Rapporten poängterar också vikten av att 
synliggöra värdet av ekosystemtjänster. I vissa fall kan värdet 
av ekosystemtjänster uttryckas i ekonomiska termer, medan 
det i andra fall inte anses lämpligt. Det är dock angeläget att 
värdet av ekosystemtjänster framöver ingår i beslutsunderlag 
där det är relevant. Syftet med värdering av ekosystemtjäns-
ter är inte att sätta prislappar på naturen för sakens skull, 
utan att bättre förstå de komplexa samband som ligger till 
grund för ekosystemens viktiga funktioner och processer, 
och hur de kommer till nytta för människor. Värdering av 
ekosystemtjänster bör därför ske i avgränsade sammanhang 
och med ett tydligt syfte, till exempel genom att utvärdera 
fördelar och nackdelar med att konvertera ett våtmarksom-

råde till åkermark.

En ny rapport från Svenskt Vatten beräknade Vombsjöns 
samhällsvärde till 1,6 miljarder kronor per år. Denna 
sjö förser ungefär 300 000 personer med dricksvatten. 
Mälaren är värd ännu mer ur ett samhällsperspektiv. En 
del av samhällsvinsten kommer från god vattenkvalitet. 
Mieåns avrinningsområde med skog, myr och jordbruks-
mark utgör tillsammans med ån, sjön Mien och olika 
mindre dammar en första rening innan vattnet rinner in i 
vattenverket.

Ekosystemtjänster är dock mycket bredare än bara 
vattenkvalitet: skydd mot stormar, pollinering, luftre-
ning, rekreationsvärde, med mera. Förslagvis utvecklas 
utredning och åtgärdsförslag kring ekosystemtjänster i 
samband med arbetet kring hållbar utveckling (se nedan). 
Det räcker inte med att beskriva vad ekosystemtjänster 
betyder för kommunen och regionen och vilka nuvarande 
tjänster som finns. Man bör också undersöka hur samhäl-
lets utveckling samt klimatförändringarna kommer att 
påverka oss och naturens tjänster. 

 

Indikatorer för hållbar utveckling
 
Miljömålet God bebyggd miljö berör byggande och 
planering på ett särskilt sätt. För att kunna arbeta mer 
konkret med styrningen mot en god bebyggd miljö finns 
tio preciseringar som regeringen beslutade 2012. I bilaga 
2 redovisas en kortfattad översikt över miljömålet God 
bebyggd miljö och de tio preciseringarna. Preciseringarna 
förtydligar miljökvalitetsmålens innebörd och används 
som stöd för att bedöma om målen uppfylls. Åtta 
ledord har utgjort grunden för de utvecklingsområden 
som presenteras i översiktsplanen. Målet är ett hållbart 
Karlshamn 2030. Avsikten är att det ska finnas en tydlig 
koppling mellan de åtta ledorden och de tio precisering-
arna. För att belysa effekterna av översiktsplaneförslaget 
analyseras planförslaget utifrån de åtta ledorden som 
tar sin utgångspunkt i såväl nationella och regionala 
miljömål som folkhälsomål, transportpolitiska mål och 
miljöpolitiska mål etcetera. 

Med hjälp av indikatorerna ska man få bedömningsmöj-
ligheter om översiktsplanen innebär en lämplig mark- och 
vattenanvändning ur ett uthållighetsperspektiv. Kom-
munen kan också få hjälp av planindikatorerna när det 
gäller att analysera utfallet av planförslaget. Detta kapitel 
i miljökonsekvensbeskrivningen bör betraktas som ett 
första konkret steg till en bra uppföljning av hållbar-
hetsarbete i kommunen, men har inte för avsikt att vara 
en utredning om kommunens nuvarande och framtida 
hållbarhetsprocess. Indikatorerna kan och kommer att 
förändra ju mer kommunen har jobbat med hållbarhets-
frågor och ska kunna anpassas efter framtida behov för 
nya fokusområde.

Målsättningen med planindikatorerna är att de, i så hög 
grad som möjligt, ska kunna utläsas direkt ur planen (vid 
samtliga av de 50 geografiska utvecklingsområdena finns 
en bedömning av vilka indikatorer som utvecklingen 
ger förutsättningar för). Syftet är att man redan under 
arbetet med översiktsplanen ska kunna få en uppfattning 
om vilka konsekvenser de i planen föreslagna åtgärderna 
kan få. En mer hållbar utveckling bygger på ett samspel 
mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer, men 
beror också på regionala, nationella och internationella 
satsningar på hållbarhet. Karlshamns kommun kom-
mer aldrig att bli hållbar om inte omvärlden blir det och 
tvärtom.

Ofta används begreppet nyckeltal för att mäta olika mil-
jöaspekter. I denna översiktsplan där detaljeringsgraden 
är låg används istället begreppet indikator för att tydlig-
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göra några aspekter på planens effekter/konsekvenser 
för en hållbar utveckling. Skillnaden mellan nyckeltal och 

indikator är följande:

Ett nyckeltal utgör en sifferuppgift som ofta något förenk-
lat sammanfattar komplicerade relationer och som kan 
användas som jämförelsetal. Index av olika slag brukar 
uppfylla kraven för nyckeltal. Om nyckeltalet är välvalt kan 
det också vara en indikator på någon företeelse. En indikator 
är ”påvisare” eller ”angivare” indirekt av hur något förhåller 
sig. Iakttagelser i naturen kan till exempel vara indikatorer 
på förekomst av gifter eller höga halter av något ämne. 
Indikatorer kan användas för att hålla reda på hur de verkliga 

förändringarna över tiden ser ut.

De åtta ledord för hållbar utveckling som översiktspla-
nen lagt fast är angivna i bilden här intill. Tanken är att 
ett fortlöpande arbete fastställer tydligare och mätbara 
indikatorer eller parametrar som skapar möjlighet att 
följa upp hur långt kommunen har kommit på väg till mer 
hållbarhet. I denna rapport ges bara förslag till indikato-
rer. De måste aktualiseras eller anpassas till förhållandena 
i Karlshamns kommun för att bli relevanta och mätbara 
verktyg för ett mer hållbart samhälle. Dessutom måste 
de förankras i kommunens olika förvaltningar samt i sam-
hället, hos medborgarna, i näringslivet och i föreningar, 
med mera.

Ett alternativ är att man liksom i Växjö kommun tar fram 
ett miljömålsprogram med indikatorer som ger en god 
men kanske inte heltäckande bild av hållbarhetsarbetet 
på kommunal nivå. Programmet är ett styrande doku-
ment med mål där man vill gå längre än vad lagstiftning 
kräver. I programmet finns mål som andel närproducerad 
mat, minskad fossilbränsleförbrukning, antal sjöar med 
god vattenstatus och andel förnybar energi, med mera.

I samband med omställning till ett mer hållbart samhälle 
beaktas också principer kring kretsloppsutveckling i 
kommunen. Uppströmsarbetet på reningsverket gör att 
spillvattnet och slamkvalitet blir bättre och innehåller 
mindre tungmetaller. Dessutom samlas också slam från 
enskilda avlopp i detta reningsverk. Avloppsslammet cer-
tifieras enligt Revaq regelverket och kan därför återföras 
till åkermark och bidra till en minskning av mineral- och 
fosforanvändningen. Dessutom rötas en del grön- och 
matavfall på VMABs avfallsanläggning till biogas för for-
donsbränsle. Kommunens dagvattenpolicy kommer att 
vägleda kommuninvånare och verksamhetsutövare att ta 
hand om dagvatten lokalt via användning, magasinering 
och med estetiska syften i stället för att släppa ut orenat 
dagvatten så fort som möjligt till en recipient. Kommu-
nen deltar i  ett projekt med eventuell storskalig matpro-

duktion som baseras på överskottsvärme från fjärrvärme 
och Södra Cells värmeproduktion i Mörrum. Redan 
idag produceras bland annat en del tomater i växthus i 
Elleholm som värms upp med spillvärme, en industriell 
symbios. I framtiden kommer kretsloppstanken att be-
aktas mer och mer vid exploatering och byggnation, inte 
minst för att det ofta leder till en win-win situation för 

inblandade aktörer.

 
Förtätning

Att ha korta avstånd mellan viktiga funktioner i samhället 
såsom bostäder, arbetsplatser, offentlig och kommersiell ser-
vice för mycket positivt med sig. Förtätningar och komplette-
ringar av befintliga byggda miljöer ger goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik och skapar underlag för en väl 
utbyggd kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. Förtät-
ning är därmed en viktig komponent i strävan att minska 
bilberoendet i samhället och betydelsefull för det nationella 
och regionala målet om  en fördubbling av kollektivtrafiken. 
I förlängningen innebär detta bättre luftkvalitet och därmed 
bättre arbets- och boendemiljöer och en bättre folkhälsa. 
En stad eller tätort anpassad för människan istället för bilen 
ger också en trevligare miljö och kan hjälpa till att förstärka 
dess attraktivitet. Förtätning av städer och tätorter ger också 
ökat underlag för både kommersiell och offentlig service och 
minskar behovet av energi och transporter. 

Bild med 8 indikatorer för en mer hållbar kommun.
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Förtätning innebär en risk för mindre plats till lekplatser, 
grönytor och rekreationsområde när de bebyggs. Förtät-
ning kan också leda till ökad antal invånare som utsätts 

för överskridande av till exempel buller. 

Förslag till indikatorer för förtätning

• Genomsnittsavstånd till plats för motion och rekrea-
tion för folk som bor i tätort

• Användning av kollektivtrafik och cykel

• Antal kvadratmeter grönyta per invånare inom 500 
meters avstånd

• Antal invånare som utsätts för överskridande av bul-

lernormer från trafik

 
Funktionsblandning

En blandad bebyggelse där olika funktioner såsom bostäder, 
arbetsplatser och service är integrerade med varandra ger 
intressanta och variationsrika miljöer. Funktionsblandning 
bidrar till att befolka gaturum, torg och platser och skapar 
därmed olika mötesplatser. Ett rikt socialt liv under merpar-
ten av dygnets timmar är viktigt för att skapa trygghet och 
det bidrar till mångfald och en levande miljö. En funktions-
blandad bebyggelse kan även ge människor möjligheten att 
bo kvar i samma område hela livet. Funktionsblandning ger 
förutsättningar för korta avstånd mellan bostad, arbete och 

service - hållbara kommunikationer. 

Funktionsblandning hänger givetvis ihop med förtätning 

och hållbara kommunikationer.

Förslag till indikatorer för funktionsblandning

• Genomsnittsavstånd till service som affärer, skolor, 
vårdcentral i tätorterna

• Genomsnittsavstånd mellan bostad och arbete

• Antal jobb inom servicesektorn i tätorten

• Användning av kollektivtrafik och cykel

Hållbara kommunikationer

Genom att komplettera och förtäta befintliga bebyggelsemil-
jöer ges goda möjligheter till hållbara kommunikationer, det 
vill säga att gå, cykla och resa kollektivt. Förtätningar och 
funktionsblandning skapar förutsättningar för korta avstånd 
mellan bostad, arbete och service. Genom att lokalisera 
ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen skapas ett större 
underlag för kollektivtrafiken vilket kan bidra till en större 
turtäthet. Om fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt får 
vi bättre luft, behagligare ljudnivå, mindre trängsel, ökad 
trivsel, mer utrymme för socialt liv, ökad säkerhet och en 
bättre folkhälsa.

Påverkande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar och 
åker kollektivt kallas även för mobility management. Mobility 
management är ett koncept för att främja hållbara trans-
porter genom att förändra resenärers attityder och beteen-
den. Arbete med mobility management har stor potential i 
planeringen av nya områden då kommunen och byggherrar 
har möjligheter att verka i riktning mot ett hållbart resande 

redan från början.

Förslag till indikatorer för hållbara kommunika-
tioner

• Genomsnittavstånd till busshållplats

• Antal kilometer cykelväg per invånare

• Användning av kollektivtrafik och cykel

• Fossilbränsleförbrukning per invånare 

• Andel el- och gasbilar i privatbruk i kommunen

 
Servicenära

Stadslivet – i bemärkelsen utbud och folkliv – är störst i 
Karlshamn, men kan öka även i övriga tätorter genom en 
medveten satsning på förtätning och försköning av cen-
trummiljön. I tätorternas centrum ska kommersiell och 
offentlig service prioriteras tillsammans med en utveckling av 
centrumnära bostäder. Detta stärker förutsättningarna för 
lokalt samhällsliv, ökar tryggheten och ger nya attraktiva mil-
jöer för verksamheter att etablera sig i. Genomströmningen 
i gaturum, på torg och platser gynnar handel och service-
funktioner, slumpmässiga möten och social integration. Att 
bygga i servicenära lägen ger ökat underlag för både befintlig 
och ny service, vilket i förlängningen minskar behovet av 
energi och transporter och ger förutsättningar för hållbara 
kommunikationer.
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Förslag till indikatorer för servicenära

• Genomsnittsavstånd till matbutik

• Genomsnittsavstånd till service som skol och vårdcen-

tral i tätorterna

 

Naturnära 
 
Parker, lekplatser och naturområden är självklara och nöd-
vändiga beståndsdelar i en god bebyggd miljö då de tillför 
boendemiljöer frilufts- och hälsovärden. De gröna områdena 
är viktiga för kommunens hållbarhet, utifrån såväl sociala, 
biologiska som miljömässiga perspektiv. Grönområdena ska 
vara tillgängliga för alla i staden vare sig det är en närpark, 
en skog eller en strand. Den tätortsnära naturen har stor 
betydelse för människors möjlighet till upplevelse av växter 
och djur och bidrar till förståelse för människans del av 
helheten och vår roll i livsväven. Forskning visar att vistelse i 
naturen minskar stress, sänker blodtryck och puls samt ökar 
koncentrationsförmågan. Barn som har möjlighet att vistas 
i naturen är ofta friskare och har bättre motorik än de som 
vistas mera sällan i naturen. Att ha korta avstånd till naturen 
är en kvalitet och ett självklart mål för såväl befintliga som 

nya skolor och bostäder i kommunen.

Förslag till indikatorer för naturnära

• Genomsnittsavstånd till grönyta

• Genomsnittsavstånd till landsbygden eller rekrea-

tionsområde i tätorterna

 

God infrastruktur

I samhällsplaneringen satsar vi framför allt på att bygga och 
utveckla våra tätorter där det redan finns en väl utbyggd 
infrastruktur. Till infrastruktur brukar man vanligtvis räkna 
system som omfattar vägar, järnvägar, energisystem, inter-
net och vatten- och avloppsnät. Ett samhälle ska ha en god 
infrastruktur och bra förutsättningar för säker trafik. Goda 
förbindelser med omvärlden är viktigt för att knyta ihop 
kommunen med regionen och omvärlden. En väl fungerande 
infrastruktur är en viktig förutsättning för ett välmående 
samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Hållbara lös-
ningar, såsom nya vägar och ”ringleder” i strategiskt viktiga 
lägen, ska eftersträvas då de minskar både persontranspor-
ternas och varutransporternas hälso-, miljö- och klimatpå-
verkan. Bland annat kan detta bidra till en väl fungerande 

kollektivtrafik. 

Förslag till indikatorer för god infrastruktur

• Genomsnittsavstånd till busshållplats och järnvägs-
station

• Antal kilometer cykelväg per invånare

• Användning av kollektivtrafik och cykel

• Andel anslutna till kommunalt VA

• Andel anslutna med fjärrvärme

 

Miljövänlig energi

Förnybara energikällor är energi som tillgodoser dagens be-
hov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Förnyelsebar energi är en förutsätt-
ning för en hållbar utveckling i samhället och den energi 
som används ska i så stor utsträckning som möjligt vara 
förnyelsebar. Detta sker i första hand genom en utbyggnad 
av fjärrvärmenätet och en utveckling av vindkraften i kom-
munen.  Energianvändningen ska vara effektiv och resurs-
snål. Fjärrvärme är en miljövänlig uppvärmningsform och att 
som i Karlshamn ta tillvara industrins överskottsvärme är ett 
resurssnålt sätt att få värme. Även möjligheten att tillvarata 
energi från lokalt tillgängliga organiska restprodukter i form 
av hushållsavfall, gödsel och avloppsslam är väsentlig. På 
längre sikt är sol, vind och vatten de självklara energikäl-
lorna.

I dagsläget finns få projekt och incitament för att styra 
och driva en aktiv omställning till andra källor. Kopplat 
till tillvaratagandet av överskottsvärme undersöks ett 
storskaligt växthusprojekt nära Södra Cell i Mörrum.
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att knyta ihop kommunen med regionen och omvärlden. En väl fungerande infrastruktur är en viktig 
förutsättning för ett välmående samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Hållbara lösningar, 
såsom nya vägar och ”ringleder” i strategiskt viktiga lägen, ska eftersträvas då de minskar både 
persontransporternas och varutransporternas hälso-, miljö- och klimatpåverkan. Bland annat kan 
detta bidra till en väl fungerande kollektivtrafik.  

Förslag till indikatorer för god infrastruktur 
• Genomsnitt avstånd till busshållplats och järnvägsstation 
• Antal kilometer cykelväg per invånare 
• Användning av kollektivtrafik och cykel 
• Andel anslutna till kommunalt VA 
• Andel anslutna med fjärrvärme 

 

Miljövänlig energi 
Förnybara energikällor är energi som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Förnyelsebar energi är en förutsättning för en 
hållbar utveckling i samhället och den energi som används ska i så stor utsträckning som möjligt vara 
förnyelsebar. Detta sker i första hand genom en utbyggnad av fjärrvärmenätet, säkerställande av 
långsiktig tillgänglighet av denne energikälla och en (restriktiv) utveckling av vindkraften i kommunen 
i enlighet med vindbruksplanen. Energianvändningen ska vara effektiv och resurssnål. Fjärrvärme är 
en miljövänlig uppvärmningsform och att som i Karlshamn ta tillvara industrins överskottsvärme är 
ett resurssnålt sätt att få värme. På längre sikt är sol, vind och vatten de självklara energikällorna. I 
dagsläget finns då bara få projekt och incitament för att styra och driva en aktiv omställning till andra 
källor. Kopplat till tillvaratagandet av överskottsvärme undersöks ett storskaligt växthusprojekt nära 
Södra Cell i Mörrum. 

Framtiden för miljövänlig energi avgörs inte bara i Karlshamn men styrs för det mesta av nationella 
och internationella utvecklingar. Elförsörjningen är liksom vattenförsörjning grundläggande för att 
vårt samhälle ska fungera. Diversifiering i både produktionsplats och produktionssätt verkar vara 
viktiga framtidsmål. 

 

 

Figur 15: Ökad miljövänlig elanvändning som del av lösningen för koldioxidutsläppen (källa Svensk Energi) 
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Ökad miljövänlig elanvändning som del av lösningen 
för koldioxidutsläppen (källa Svensk Energi)



62 

Framtiden för miljövänlig energi avgörs inte bara i 
Karlshamn utan styrs för det mesta av den nationella och 
internationella utvecklingen. Elförsörjningen är liksom 
vattenförsörjning grundläggande för att vårt samhälle 
ska fungera. Diversifiering i både produktionsplats och 

produktionssätt verkar vara viktiga framtidsmål.

Förslag till indikatorer för miljövänlig energi

• Andel anslutna med fjärrvärme

• Antal kvadratmeter solceller i kommunen

• Andel grön el i förbrukningen

• Producerat mängd förnybar energi inom kommunen 

från industrin och från privatpersoner

 
Levande landsbygd 
 
Närproducerade livsmedel är en viktig del i utvecklingen 
mot ett hållbart och hälsosamt samhälle. I detta samman-
hang utgör kommunens landsbygd en stor resurs. Trenden 
mot alltmer ekologiskt och närodlat kommer att påverka 
utvecklingen på landsbygden och kan leda till bland annat 
fler gårdsbutiker, mindre slakterier och mejerier och därmed 
en positiv näringslivsutveckling. Det är av stor vikt att det 
närproducerade blir tillgängligt för kommunens invånare till 
exempel genom att lokala handlare får tillgång till produkter-
na och att skolor och äldreboenden får möjlighet att servera 
mat gjord på närproducerade livsmedel. En levande lands-
bygd ger barn möjlighet att lära sig var maten kommer från. 

Landsbygden utgör en resurs inte bara genom sina livsmed-
elsråvaror. Här finns natur- och kulturvärden, sjöar och vat-
tendrag och en annan typ av boendemiljöer än vad staden 
och tätorterna har att erbjuda. En levande landsbygd är en 

resurs för alla kommuninvånare.

På landsbygden finns potential för så kallade ekobyar som 
strävar efter ökad självförsörjningsgrad för olika typer av 
resurser som energi, mat, med mera. 

Dessutom skapar man en lokal ekonomi genom produk-
tion av energi och mat i stället för att man köper varor 
som transporteras långa sträckor. Förstärkning av en lo-
kal ekonomi ger i längden större utrymme för en hållbar 

utveckling av samhället.

Förslag till indikatorer för miljövänlig energi

• Andel av befolkningen som bor på landsbygden

• Antal företag på landsbygden

• Befolkningsutveckling i icke tätortsområde

 
Konsekvenser för samhället

Risker kring trafikutvecklingen 
Trafiksäkerhet är en viktig fråga för de flesta av oss och 
vi konfronteras dagligen med mer eller mindre riskfyllda 
situationer i trafiken. I samband med nybyggnad av större 
bostadsområden i A, B eller C områden samt länken 
mellan Karlshamn och Asarum ska säkra lösningar sökas 
vid anslutningspunkterna. Gång- och cykelvägnätet ska 
successivt byggas ut för att förbättra säkerheten för de 

oskyddade trafikanterna.

Översiktsplanens utvecklingsförslag lyfter inga konkreta 
lösningar för en långsiktiga trafiksituation för  Stilleryds-

hamnen och verksamheter på Västra kajen. 

Förebyggande åtgärder 
En kartläggning av transporter med farligt gods i kom-
munen bör utföras. Trafikfrågor ska tas upp i detalj i tidigt 

skede vid detaljplanering av utvecklingsområdena.

Risker kring hamn- och industriutvecklingen 
En riskanalys är gjord av Räddningstjänsten i Västra 
Blekinge, en inventering för att lokalisera och värdera 

eventuella riskobjekt. 

Övriga risker 
Det finns ett behov av att uppdatera och långsiktigt 
skydda dricksvattenförsörjning, både från ytvatten ge-
nom Mieåns avrinningsområde och reservtäkterna med 
grundvatten.

Utredningar inom ramen för samhällets sårbarhet för 
klimatförändringar har utpekat område i kommunen som 

är känsliga för skred och översvämningar. 

Jämställdhet 
Kommunens planering strävar alltid efter att uppnå ett 
så jämställt samhälle som möjligt. Dagens samhälle är 
under ständig förändring och man kan därför inte anta 
att kvinnor och män har samma livsrutiner idag som igår. 
Det är ändå av stor vikt att kunna förstå att det kan finnas 
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skillnader i män och kvinnors rörelsemönster och att det 
också ska tas hänsyn till i den kommunala planeringen.

Många av de föreslagna utbyggnadsområdena kan an-
slutas till befintligt gång- och cykelvägnät samt kollek-
tivtrafiknät, vilket tillgodoser olika resandemönster och 

färdsätt som kan nyttjas av både män och kvinnor.

Förebyggande åtgärder 
Könsuppdelad statistik kan vara användbar vid en mer 
detaljerad planering för bostäder, kollektivtrafik, barnom-

sorg, med mera.

Barns- och ungdomars livsmiljö 
Kommunen har en ambition att de föreslagna utbygg-
nadsområdena för bebyggelse ska kunna erbjuda olika 
typer av upplåtelseformer. Mångfalden gynnar även barn 
och ungdomar. Kommunens viljeinriktning att bygga ett 
antal nya förskolor stämmer överens med satsningen på 
barnfamiljer. Mötesplatser för barn- och ungdomar efter-

strävas i flera av kommunens verksamheter. 

Förebyggande åtgärder 
Samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns 
kommun kan tillvarata barns och ungdomars synpunkter 
i den kommunala planeringen.

En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt 
en översyn av trafiksäkerheten, framförallt kring kom-
munens skolor, kan förbättra kvaliteten på barns och 

ungdomars livsmiljö.

Sociala aspekter 
Demokrati, jämlikhet och jämställdhet, hälsa och goda 
levnadsförhållanden är globalt sett ingen självklarhet och 
deras utveckling ska beaktas i kommunens utveckling 

framöver. 

Demokrati 
Möjligheten till demokrati,att delta aktivt i att forma 
samhället, är en viktig faktor för en socialt hållbar utveck-
ling. Processen kring framtagandet av denna översikts-
plan har präglats av brett deltagande och stor insyn. Sam-
råd med allmänheten har skett under samrådsskedet, 
flertalet utställningar har anordnats runt om i kommunen 
och planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens 
hemsida under hela samrådstiden. Även i genomföran-
deskedet har medborgarna möjlighet att inkomma med 

synpunkter i detaljplane- och bygglovsprocesserna.

Bostäder för alla 
Vikten av ett allsidigt lägenhetsutbud samt blandade 
upplåtelseformer lämpade för kategoriboende såsom 
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ungdomsboende, äldreboende och familjebostäder, 
traditionella kärnfamiljer samt olika konstellationer av 
särbo-barnfamiljer understryks i planen. 

Boendefrågorna för de äldre är en av de stora samhälls-
frågorna. För att ge en överskådlig bild över behovet av 
bostäder för äldre i kommunen används strategin ”Servi-
cetrappan”. Strategin visar att den enskilde kan ha olika 
boendebehov och boendeönskemål beroende på vilken 
servicegrad som behövs. Detta kan kommunen möta ge-
nom att skapa ett utbud av boendealternativ och koppla 
dessa till utbud av servicetjänster. Samverkan och dialog 
mellan enskilda och olika intressenter i boendesektorn 
ökar förutsättningarna för att kunna genomföra strategin 
”Servicetrappan”. 

De föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder i planen 
anger inte någon speciell typ av bebyggelse för respek-
tive utvecklingsområde. Ställningstagande till vilken typ 
av bebyggelse som avses i respektive utvecklingsområde 
tas i detaljplaneskedet. Kommunens strategi är dock 
att så långt möjligt kunna erbjuda ett varierat utbud av 
bostäder både vad gäller hustyper/boendeformer och 
upplåtelseformer. Denna variation förväntas bidra till 
att motverka segregation i bostadsområdena eftersom 
människor med olika preferenser och olika ekonomiska 
förutsättningar kan bosätta sig i samma område. Exploa-
tering i LIS-område, längs med kusten och i skärgården 
får inte leda till en social segregation där de mest attrak-
tiva fastigheter exklusivt exploateras och säljs till den 
eliten som har råd att köpa dyra och exklusiva egendo-

mar/fastigheter. 

Offentlig och privat service 
Tillgång till god närservice i tätorternas centrum ses ge-
nerellt som en tillgång i boendemiljön. Särskilt viktigt är 
det för barn och äldre samt personer utan tillgång till bil. 
Ett levande ortscentrum har dessutom en viktig roll som 
social mötesplats och utgör en del av ortens identitet.

Den kommunala servicen med bland annat skola och 
omsorg är ofta en förutsättning för de mindre orternas 
överlevnad och deras möjlighet att också attrahera 
företag och annat serviceutbud. Föreslagen utbyggnad 
av bostäder och verksamheter i kommunen bidrar till att 

skapa bättre underlag för privat och offentlig service.

Trygghet och säkerhet 
Trygghets- och säkerhetsfrågor är viktigt i anslutning 
till bostaden, vid skolområdet, längs skolvägarna, i den 
offentliga utemiljön och parkerna. Särskilda satsningar 
har gjorts och vid all planering arbetar kommunen för att 
skapa en tryggare och säkrare kommun.

Det strategiska vägvalet att blanda bostäder och verk-
samheter syftar bland annat till att öka tryggheten i 
områdena. Risken för brott minskar om den informella 
bevakningen stärks under större del av dygnet.

Ett samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lo-
kala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska 
minska. I samarbetet kring brottsförebyggande frågor 
kan till exempel skolor, polis, föreningar, bostadsföretag, 
föräldrar, organisationer, media, försäkringsbolag och 
näringslivet delta.

Brottsförebyggande åtgärder kan syfta till att antingen 
påverka individers brottsbenägenhet eller förekomsten 
av brottsskapande situationer. Karlshamns kommun har 
ett samarbete med det nationella brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) som fortlöpande förmedlar värdefull kunskap 
och stimulerar det brottsförebyggande arbetet. Karls-
hamns brottsförebyggande råd är ett samarbete mellan 
Karlshamns kommun, Polismyndigheten i Karlshamn och 
Brottsförebyggande rådet i Sverige.

Nattvandrarna består av en frivillig och ideell grupp 
vuxna som nattvandrar i kommunen varje veckoslut. Syf-
tet är att vara ett stöd för ungdomarna. Nattvandrarna 
ordnar också regelbundet träffar med diskussioner med 
olika teman som angår ungdomar. Polis, sociala myndig-
heter, fritidsledare med mera bjuds in.

Brottsofferjouren i Blekinges kommuner är en ideell för-
ening, som är religiöst och politiskt obunden. Den har ut-
bildade stödpersoner för brottsofferstöd och vittnesstöd. 
Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, 
våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att 
bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att 
han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det 
vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som 
kan ge råd och stöd. Stödpersonen ger också vägledning 
i brottmålsprocessen. Utbildade så kallade vittnesstöd 
ger information om hur rättegången går till och ger stöd i 

samband med rättegången.
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Uppföljning och åtgärder

Enligt det europeiska direktivet om miljöbedömning 
av strategiska planer och program ska den betydande 
miljöpåverkan följas upp. Kontinuerliga mätningar, trend-
uppföljning och provtagning ska utföras för att följa upp 
vattenkvaliteten för alla olika ändamål som dricksvatten, 
badvatten, rekreation och estetisk upplevelse. Provtag-
ningar och utvärderingar av miljösituationen i Östersjön 
samt luftkvaliteten i Karlshamns stad behöver även fort-
satt samordnas för att få en överblick av läget. Detta sker 
kontinuerligt i samband med kommunens förvaltning, 
inom lagstadgade mät- och provtagningsprogram men 
bör styras och följas upp på ett samordnat sätt. 

Inom Natura2000 är kompensation kopplat till tillstånds-
prövning av en verksamhet eller åtgärd där skada på arter 
eller naturtyper kan uppstå. Kompensation blir aktuellt 
när det saknas alternativa lösningar eller om projektet har 
tvingande orsaker med ett väsentligt allmänintresse.

Kommunen skulle kunna ha en vision om att ha en positiv 
nettoeffekt på miljön vid exploatering i stället av att bara 
kompensera förlusten på till exempel naturarealen. Vin-
sten skulle kunna ligga i ett system där man exploaterar 
vissa områden med lågt naturvärde (till exempel verk-
samhetsområdena i översiktsplanen) och kompenserar 
med minst lika stora nyskapade arealer med högre natur-
värde än det man kompenserar för. Utmaningen är dock 
hur man kompenserar eventuella permanenta effekter 
på område med högt naturvärde. Detta bör undersökas 
från fall till fall men metodik och policy bör tas i ett nytt, 
uppdaterat Naturvårdsprogram för Karlshamns kommun. 
Det gällande programmet är från 90-talet och används i 
praktiken nästan aldrig. Indikatorerna för hållbarhet ska 
utvecklas, mätas samt utvärderas för att ha styrmedel 
som driver samhället år rätt håll. I samband med det bör 
man kvantifiera och kvalitetsbedöma ekosystemtjänster 
och naturen i kommunen, både på land och i vattnet.

För att kunna skydda miljön, undvika effekter, eventuellt 
återställa eller kompensera samt förstärka positiva ef-

fekter bör kommunen:

• Fortsätta ta prover, men på ett samordnat och strate-
giskt sätt

• Ta fram en uppdatering av naturvårdsprogrammet för 
kommunen

• Utreda ekosystemtjänster i kommunen

• Konkretisera arbetet med hållbar utveckling i och 
utanför Karlshamns kommun
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Bilaga 1. 16 nationella miljökvalitetsmål

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-
klimat/miljomal/Pages/miljomal.aspx

Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 

mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas.

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Ned-
fallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosions-
hastigheten i markförlagda tekniska material, vattenled-

ningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller ut-
vunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av natur-

ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd 

mot skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 

skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten.

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-

den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 

friluftsliv värnas.

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenför-
sörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur 

i sjöar och vattendrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyd-

das mot ingrepp och andra störningar.

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funk-
tion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden.

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produk-
tion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-
den bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas.

Ett rikt odlingslandskap 
Landskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samti-
digt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövär-

dena bevaras och stärks.

Storslagen fjällmiljö 
(miljömålet är inte aktuellt för Karlshamn)

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 

ingrepp och andra störningar.

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
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regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas.

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funk-
tioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva 
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 

hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Bilaga 2. God bebyggd miljö 

Övergripande målformulering 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas.

Preciseringar 
Preciseringarna förtydligar miljökvalitetsmålens innebörd 
och används som stöd för att bedöma om målen uppfylls. 

Regeringen beslutade om nya preciseringar i april 2012.

I det nya miljömålssystemet har preciseringarna av 
miljökvalitetsmålen en central roll, bland annat som en 
följd av att delmålen har fasats ut. Preciseringarna anger 
miljökvalitetsmålens innebörd och ska kunna fungera 
som kriterier när miljömålen följs upp. Regeringen har 
beslutat om nya preciseringar till God bebyggd miljö och 
de andra miljökvalitetsmålen den 26 april 2012.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att 

med målet avses att:

• en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har ut-
vecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse 

samtidigt som byggnader är hållbart utformade,

• städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet 
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt 

miljö- och hälsorelaterade frågor,

• infrastruktur för energisystem, transporter, avfalls-
hantering och vatten- och avloppsförsörjning är 
integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering samt att lokalisering och utformning av 
infrastrukturen är anpassad till människors behov, 
för att minska resurs- och energianvändning samt 
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till 
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,

• kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energief-
fektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar,

• det finns natur- och grönområden och grönstråk i när-
het till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglig-
het,

• det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 
samt platser och landskap bevaras, används och 
utvecklas,

• den bebyggda miljön utgår från och stöder männis-
kans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad 
samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplat-
ser, service och kultur,

• människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller 
andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,

• användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används, och 

• avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel 
att använda för konsumenterna och att avfallet 
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt 
att avfallets påverkan på och risker för hälsa och 

miljö minimeras.
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