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Hur har samrådet gått till?  
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 18 november – 13 december 
2019. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset i 
Karlshamn samt på biblioteket i Stenbackaskolan, Asarum. Delar av samrådsmaterialet har 
även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.  

Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 18 november 2019 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 16 november 2019. Kopia på kungörelsen samt 
samrådshandlingar sändes fredagen den 15 november 2019 till länsstyrelsen i Blekinge län, till 
kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 6 november 2019 samt övriga 
berörda enligt upprättad sändlista. 

Samråd om behovet av miljökonsekvensbeskrivning 
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning 
till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner 
och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.  

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få 
betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan och bygglagen (PBL) inte 
krävs. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning.  

Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 16 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på 
Stadsbyggnadsavdelningen.  
Yttranden från:     Ankomstdatum:   

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar  
1. Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB)  2019-10-12 
2. Olofströms Kraft AB    2019-11-18 
3. Räddningstjänsten Västra Blekinge  2019-11-21 
4. Försvarsmakten   2019-11-22 
5. Västblekinge Miljö AB (VMAB)  2019-11-22 
6. E.ON    2019-11-25 
7. Telia Company   2019-12-02 
8. Luftfartsverket    2019-12-07 
9. Trafikverket   2019-12-09 
10. Miljöförbundet Blekinge Väst  2019-12-09 
11. Länsstyrelsen Blekinge   2019-12-11 
12. Svenska kraftnät   2019-12-13 
13. Naturskyddsföreningen   2019-12-13 
14. Teknik- och fritidsnämnden  2019-12-17 
15. Lantmäteriet    2019-12-19 
16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-12-20 
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och övriga sammanslutningar 

1.  Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) 
 

• Planen behöver kompletteras med något u-område (se bifogad fil) 
• Dagvattenfrågan bör utredas om befintligt dike öster om Södra Stillerydsvägen kan 

ta emot dagvattenflödet från planområdet eller om fördröjning behövs.  
• Behovet av rening av dagvattnet bör utredas.  

I planbeskrivningen önskas följande punkter gällande vatten och avlopp:  

• Riktlinjer och förutsättningar för anslutning till VA finns i Karlshamns Energi 
ABVA 

• Spillvatten kommer gå till Stärnö reningsverk som är revap-certifierat. Det innebär 
att extra höga krav ställs på och att endast normalt hushållsspillvatten får släppas till 
spillvattnet.  

I övrigt inget att erinra i planen. 

 
Figur 1 Utdrag från KEVAB:s bilaga 
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Kommentar: Noteras. Gällande u-området ligger det inom en del av detaljplanen som inte längre är 
med. Detaljplanens omfattning har nämligen minskat sedan förra utställningen. Endast Stilleryd 2:77 
med gränsade vägar är numera med i planförslaget. Synpunkter som har med den norra delen att göra 
kan därför inte beaktas i planarbetet.  

Eftersom planområdet minskat drastiskt har Sökanden och ansvarig planhandläggare på kommunen 
haft en dialog med KEVAB angående behov av dagvattenutredning. I dialogen framgick det att det 
räckte att Sökanden inkom med beskrivning av hur dagvattnet är tänkt att hanteras på fastigheteten. 
Denna beskrivning finns med i planbeskrivningen samt i en principskiss som Sökanden lämnat in till 
kommunen. Lösningarna togs fram i samverkan med KEVAB som dessutom har godkänt 
lösningarna. Frågan bedöms därmed vara tillräckligt utredd för att planen ska kunna antas.  

Information om ABVA och om krav på spillvattnet har lagts till i planbeskrivningen.  

2. Olofströms Kraft AB  
Detaljplanen för Stilleryd 2:77 berör ej Olofströms Kraft.  

Kommentar: Noteras. 

3. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Räddningstjänsten har inga invändningar. Räddningstjänsten anser att industrilokaler/lager 
bör placeras minst 25 meter från väg med farligt gods. 

Kommentar: Noteras.  

4. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

Kommentar: Noteras.  

5. Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
VMAB har inga anmärkningar på planerna. 

Kommentar: Noteras.  

6. E.ON 
De har koncession i en liten del av den norra delen av detaljplanen. Här finns en markförlagd 
mellanspänningskabel, se bifogad karta. Kabelns exakta lägen måste säkerställas innan 
markarbete påbörjas. För att markkabeln ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på 
att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den 
restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 
beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. Eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 
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Kommentar: Noteras. Efter en justering av planområdets omfattning är denna del inte längre med i 
planområdet. Era synpunkter anses därför inte längre vara aktuella för detaljplanens 
lämplighetsprövning.    

7. Telia Company 
TSNFAB är sakägare i ärendet i egenskap av innehavare till en telestationsbyggnad på 
fastigheten Stilleryd 2:77. TSNFAB hemställer att ett E-område för användning Tekniska 
anläggningar eller Telestation läggs i plankartan som sammanfaller med anläggningen samt 
att det i planbeskrivning anges att en telestation finns och kommer att kvarstå. 

Vid nybyggnation runt fastigheten krävs ett avstånd på minst 10 meter från anläggningen. 
TSNFAB förutsätter vidare att inga förändringar företas som påverkar TSNFAB:s 
anläggning och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller exploatören ha 
klargjort vem som står för kostnaderna samt att dessa säkras upp via avtalsförbindelse. 
Telestationsbyggnaden inrymmer känslig teknisk utrustning. TSNFAB vill bli fortsatt 
underrättade om hur ärendet fortskrider. 

Kommentar: Noteras. Ett E-område för telestation har lagts till i detaljplanen. Runt telestationen 
finns ett 10 meter brett prickmarksområde som skyddar mot att byggnation sker intill stationen. I 
planbeskrivningen har det förtydligats frågan om kostnader och avtalsförbindelse.   

8. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot förslaget till 
detaljplan. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk 
gällande störningar på CNS- utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar 
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 
ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 
60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”.  

Kommentar: Noteras. Berörda flygplatser har lagts till i sändlistan inför nästa utskick.  

9. Trafikverket 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område ska inga 
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. 
Planförslaget medger bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet mot statlig väg 557 vilket 
trafikverket invänder mot. Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med prickmark 
motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett befintlig bebyggelse. 



 

Sida 6 av 19 
 

Trafikeringen på 557 ligger på 2 700 fordon i ÅDT vid senaste mätningen 2016. Ökad trafik 
kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar vilket också är 
en anledning till att lämna ett större byggnadsfritt avstånd. Trafikmängd och flöden påverkar 
bland annat val av korsningstyp, behov av extra körfält etc. och åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar, till följd av exploatering, ska bekostas av kommunen 
och/eller exploatören. Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och 
utformas så att de uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra.  

Kommentar: Noteras. Efter en justering av planområdets omfattning är denna del inte längre med i 
planområdet. Era synpunkter anses därför inte längre vara aktuella för detaljplanens 
lämplighetsprövning.    

Inom planområdet utmed delar av Södra Stillerydsvägen, finns gång- och cykelbana som 
ansluter till statlig väg. Det vore positivt om den fortsätter och bildar en hel anslutning 
mellan Vekerumsvägen och gång- och cykelvägen längs med Östersjövägen för att på så sätt 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter att ta sig fram i området. 

Kommentar: Noteras. Inom användning VÄG finns möjlighet att i framtiden anlägga en gång- och 
cykelväg.   

10. Miljöförbundet Blekinge Väst  
Det finns ett behov av att i planhandlingarna och i plankartan utveckla och förtydliga vilken 
typ av industri som kan tillåtas i området. 

Kommentar: Användningen Industri (J) får enligt Boverket användas för all slags produktion, 
hantering av varor, lagring, personalutrymmen, kontor, laboratorier, partihandel infrastruktur med 
mera. Det finns möjlighet att precisera användningen men bara om området ska ha en särskild funktion 
eller beräknas innebära en betydande omgivningspåverkan.  

Kommunen anser inte att det finns behov av en sådan precisering i detaljplanekartan eftersom 
planområdet ligger i ett befintligt industriområde och detaljplanen beräknas inte innebära en betydande 
omgivningspåverkan. Det finns inte heller någon anledning att begränsa användningen till någon 
särskild funktion.  

Eftersom planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan bör endast 
industrier/verksamheter enligt miljöbalkens klassning U och C vara förenliga med 
detaljplanen (ej anmälningspliktiga eller anmälningspliktiga). Verksamheter som kräver 
tillstånd, då de bland annat antas ha en betydande miljöpåverkan, bör inte vara förenliga med 
detaljplanen (dvs A, B verksamheter). 

Kommentar: Frågan om vad som är förenligt med detaljplanen eller inte prövas först i en 
bygglovsprocess. I detaljplanen regleras användningen och i bygglovet görs bedömningen om önskad åtgärd 
är i enlighet med detaljplanens användning och syfte. Skulle fastighetsägaren i framtiden ansöka om att 
etablera en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig kommer denna verksamhet behöva 
godkännas av antingen mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller kommunen (beroende på 
verksamhetstyp). Frågan prövas först då och bör inte låsas fast i detaljplanen.  

I plankartan bör skrivas in t ex ”upp till anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken” 
eller motsvarande text. Det motsvarar ungefär de gamla PBL uttrycken ”mindre störande 
verksamhet” eller ”småskalig industri”.  
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Kommentar: Se kommentarerna ovan.   

Det är bra att det skriva en 70% begränsning av de hårdgjorda ytorna. Idag berörs delar av 
planområdet av strandskydd från befintliga dagvattendammar en bit bort från planområdet. 
Går dessa dagvattendammar att nyttja även för dagvatten från detta område? 

Miljöförbundet förutsätter att allmänt VA dras ut till området i erforderlig utsträckning.  

Kommentar: Troligtvis går det inte att nyttja dagvattendammarna på andra sidan Södra 
Stillerydsvägen. Hantering av dagvattnet behöver kunna lösas på den egna fastigheten. Sökanden har 
inkommit med en principskiss som Karlshamn Energi Vatten AB har godkänt. Lösningarna innebär 
att vattnet tas om hand inom den egna fastigheten så långt det går, och sedan ansluts till befintliga VA-
ledningar längs med Södra Stillerydsvägen.   

Det som står om avfall i planhandlingarna gäller endast för avfall av hushållskaraktär, inte 
verksamhetsavfall från kommande verksamheter i området. 

   Kommentar: Noteras. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Det är positivt att det mest skyddsvärda trädet (en ek) erhåller ett adekvat skydd i 
detaljplanen. Även för övriga skyddsvärda träd (främst gäller detta den så kallade ek nr 5) kan 
det krävas samråd med länsstyrelsen för åtgärder som kan skada dem (12 kap 6 § MB). Det 
vore därför bra om även dessa kunde markeras i plankartan och få texten att ”samråd enligt 
12 kap 6 § MB kan krävas om träden riskerar att skadas”.  

Kommentar: Noteras. Dialog har förts med Miljöförbundet under planprocessen. De två större 
ekarna är nu utpekade i plankartan med skyddsbestämmelse. De två andra träden som inventerats och 
som miljöförbundet anses kräva samråd med länsstyrelsen står beskrivna i planbeskrivningen.      

Det är viktigt att ta med föroreningsfrågan tidigt i planprocessen, eftersom denna sakfråga 
kan vara avgörande för lämpligheten eller möjligheten att genomföra planprocessen. Vid 
misstanke om föroreningar måste föroreningssituationen undersökas innan markens 
lämplighet för olika ändamål kan fastställas. Utredningar av föroreningar görs steg för steg. 
Som underlag för markundersökningar behövs en historisk inventering/MIFO fas 1 av 
platsen. Denna är nödvändig för att kunna planera provtagningarna då den kan ge 
upplysningar om vilka föroreningar som kan finnas, hur olika industri- och 
tillverkningsprocesser har bedrivits samt var och i vilka medier provtagning bör ske. Nästa 
steg är en översiktlig miljöteknisk markundersökning/MIFO fas 2 för att bekräfta eller 
avskriva misstanke om förorening. Nästa steg är mer detaljerade undersökningar. Av 
kostnadseffektiva skäl såväl som att anpassa provtagning efter tidigare resultat utförs ofta 
markundersökningar stegvis. Därefter görs riskbedömning, riskvärdering, åtgärdsmål samt 
kostnadsuppskattning. Det innebär att det kan ta ganska lång tid från att ett område 
misstänks vara förorenat till att en uppskattning av åtgärdskostnader har gjorts, därför är det 
viktigt att arbetet påbörjas tidigt. 

Fastigheten Stilleryd 2:62 har identifierats som ett potentiellt förorenat område. En stor del 
av fastigheten Stilleryd 2:77 har nyligen använts som upplagsplats och deponi. Här kunde t 
ex undertecknad, 2019-07-22, notera högar som innehöll allt från gatstenar, asfaltsklumpar 
och betongrester. Massorna och området behöver undersökas med avseende på 
markföroreningar som ett led i planarbetet. Miljöförbundets bedömning är att 
föroreningssituationen inom fastigheterna Stilleryd 2:62 och Stilleryd 2:77 behöver utredas 
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närmare, varför en översiktlig miljöteknisk markundersökning rekommenderas i ett första 
skede. Innan provtagning genomförs ska en provtagningsplan tas fram, detta bör göras i 
samråd med miljöförbundet. Det bör även nämnas att det finns en kommunal fyllningstipp 
och utfyllnad för anläggningsändamål direkt sydost om Stillerydskorset på fastigheten 
Stilleryd 2:82 (tidigare Stilleryd 2:49).  

Kommentar: En översiktlig undersökning av mark har genomförts på fastigheten Stilleryd 2:77 
under våren 2021. Miljöförbundet var då inblandade i både provtagningsplanen samt i att granska den 
slutliga rapporten. Miljöförbundet var även med ute på plats inför utredningen tillsammans med 
dåvarande Sökanden och ansvarig planarkitekt från kommunen.  

Enligt den utredningen finns det inga prover som visar på föroreningar över MKM, det vill säga värden 
som överstiger mindre känslig markanvändning. Nuvarande och framtida planerad markanvändning 
bedöms därmed inte föranleda behov av efterbehandlingsåtgärder inom Stilleryd 2:77.  

En kommande exploatering och byggnation av industrilokaler medför att schaktarbeten behöver utföras 
av geotekniska skäl, framför allt i lägen där nya industrilokaler ska grundläggas. Vid dessa 
schaktarbeten kan överskottsmassor behöva omhändertas, och med hänvisning till resultaten från nu 
utförd undersökning är delar av fyllnadsmaterialet då att betrakta som förorenat. 

Mer om schaktning och hantering av överskottsmassor finns att läsa i planbeskrivningen.  

Sedan förra utställningen har planområdets omfattning minskat. Stilleryd 2:62 är inte längre med i 
detaljplanen och frågor som rör denna fastighet berörs därför inte i samrådsredogörelsen.  

11. Länsstyrelsen Blekinge län 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att se över och ändra regleringar som gäller på platsen idag för att 
medge en ökad byggrätt på fastigheterna som ingår i planområdet. Fastigheterna som 
omfattas av detaljplanen är Stilleryd 2:77, Stilleryd 2:62, Stilleryd 3:22 och del av Stilleryd 
2:49. 

Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planarbetet genomförs 
med standardförfarande då planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är inte av stort 
allmänt intresse och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett planprogram 
bedöms därmed inte vara nödvändigt. Efter samrådet kan det i vissa fall bli aktuellt att byta 
till utökat förfarande. 

Länsstyrelsen har inget att invända mot att planen genomförs med standardförfarande. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en 
strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av 
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen (PBL) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och 
samråd med länsstyrelsen har härmed skett. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap 10 
§ PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd 
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eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med 
översiktsplanen. Frågor under rubriken hälsa och säkerhet bör kommunen dock lösa på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintresse 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för högexploaterad kust enligt 
miljöbalken 4 kap 4 §. Vilket innebär att exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 
som möter hinder enligt miljöbalken 4 kap 2-8 §§ inte får komma till stånd. 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB och berör 
sjöövningsområde, stoppområde höga objekt, influensområde luftrum samt influensområde 
för väderradar.  

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby och Kristianstads 
flygplatser. Planförslaget medger en byggnation på upp till 30 meter. Luftfartsverket samt 
Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall det 
framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda 
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till 
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och 
belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Då detaljplanen även medger byggnation 
överstiger 20 meter utanför tätbebyggt område kan byggnationen påverka försvarsmaktens 
intresse gällande militär luftfart.  

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte kommer påverka riksintressena 
negativt. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

Kommentar: Noteras. Både Luftfartsverket och Försvarsmakten har tilldelats planförslaget. Deras 
svar finns sammanställda i denna samrådsredogörelse.   

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor översvämning och erosion (PBL 2 
kap. 5 §). Enligt PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om detaljplan ifall 
planen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (PBL 11 kap. 5§). 

Dagvatten 
Aktuell detaljplan kommer att öka andelen hårdgjord yta i området. Detta i kombination med 
att framtida regnmängder gör att ytavrinnande vatten som behöver tas om hand ökar. För att 
kunna klargöra hur detta ska lösas anser länsstyrelsen att dagvattenhanteringen behöver 
utredas. Med tanke på att marken planeras som industrimark måste utformningen av 
dagvattenhanteringen vara anpassad för att kunna rena föroreningar från industrierna. Att 
infiltrera dagvatten som är förorenat kan, beroende på förorening, öka spridningen eller 
förorena grundvattnet. 
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Kommentar: Noteras. Sökanden har i dialog med Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) 
kommit fram till lösningar som ska kunna båda fördröja och rena dagvattnet från fastigheten. Som 
bilaga till detaljplanen finns en principskiss som Sökanden har tagit fram över hur dagvattenhanteringen 
är tänkt att ske på fastigheten. KEVAB har godkänt förslaget och även bidragit till hur detta kan 
redovisas i planbeskrivningen. Där står även om kommunens generella policyer som varje fastighetsägare 
måste följa när det handlar om vatten- och spillvattentjänster (ABVA) 

I plankartan regleras en hårdgörandegrad för att säkerställa att all mark inte kan hårdgöras. Även 
denna hårdgörandegrad är godkänd av KEVAB. Frågan bedöms därmed vara tillräckligt utredd för 
att kunna gå vidare med planförslaget. 

Förorenade områden 
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte utgör en betydande miljöpåverkan i 
dagsläget, men anger att bedömningen kan ändras beroende på vad provtagningar på 
området visar. Detta på grund av att delar av marken som berörs tidigare har använts som 
deponi. Länsstyrelsen anser att uppgifter om deponin och planerade/genomförda 
markundersökningar även bör framgå av planbeskrivningen. 

På fastigheten Stilleryd 2:62 finns även ett potentiellt förorenat område inom branschen 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. På grund av att objektet inte blivit inventerat 
fullt ut är kunskaper om misstänkta föroreningar på objektet bristfälliga. Området nämns i 
planbeskrivningen, men det framgår inte om det kommer att omfattas av den planerade 
markundersökningen. 

Länsstyrelsen förespråkar generellt att marken i första hand bör vara lämplig för ändamålet 
innan en plan antas. Resultatet av provtagningar eller efterkontroll vid eventuell 
efterbehandling ska då visa att marken är lämplig för användningen. 

Kommentar: En översiktlig undersökning av mark har genomförts på fastigheten Stilleryd 2:77 
under våren 2021.  

Enligt den utredningen finns det inga prover som visar på föroreningar över MKM, det vill säga värden 
som överstiger mindre känslig markanvändning. Nuvarande och framtida planerad markanvändning 
bedöms därmed inte föranleda behov av efterbehandlingsåtgärder inom Stilleryd 2:77.  

En kommande exploatering och byggnation av industrilokaler medför att schaktarbeten behöver utföras 
av geotekniska skäl, framför allt i lägen där nya industrilokaler ska grundläggas. Vid dessa 
schaktarbeten kan överskottsmassor behöva omhändertas, och med hänvisning till resultaten från nu 
utförd undersökning är delar av fyllnadsmaterialet då att betrakta som förorenat. 

Mer om schaktning och hantering av överskottsmassor finns att läsa i planbeskrivningen.  

Sedan förra utställningen har planområdets omfattning minskat. Stilleryd 2:62 är inte längre med i 
detaljplanen och frågor som rör denna fastighet berörs därför inte i samrådsredogörelsen.  

MKN 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är 
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av 
regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller. 
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”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att 
människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är 
miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera 
luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. 

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och 
ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för 
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av 
grundvatten). 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser 
och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade 
industrigrenar i de största kommunerna. 

Kommunen har kortfattat redogjort för miljökvalitetsnormer i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte bedöms finnas någon risk för att 
någon miljökvalitetsnorm ska överskridas. 

Kommentar: Noteras.  

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden. 

Kommentar: Noteras.  

Strandskydd 
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. 
Strandskydd återinträder vid upprättande av ny detaljplan. 

Delar av planområdet ligger inom strandskydd från dagvattendammar på andra sidan Södra 
Stillerydsvägen. Strandskyddet föreslås upphävas i planen med motivering att delar av 
planområdet redan har tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens ställningstagande. 

Kommentar: Noteras.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till ÖP 
Enligt gällande översiktsplan från 2015 ligger området inom mark som är utpekat för 
verksamheter. Översiktsplanen pekar på att kommunen ska verka för att tillskapa olika typer 
av områden för industri, hantverk, logistik, kommunikationer, partihandel och service samt 
främja god arkitektur. Värdefulla naturpartier inom dessa områden ska beaktas vid planering 
samt det ska skapas goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. 

Länsstyrelsen bedömer att planen följer intentionerna i gällande översiktsplan. 

Kommentar: Noteras.  
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Naturmiljö 
Enligt planbeskrivningen finns fyra skyddsvärda träd inom området. Länsstyrelsens 
inventering pekar däremot ut 8 skyddsvärda träd (se nedan). Länsstyrelsen anser att så många 
som möjligt av dessa träd bör sparas. 

Kommentar: Noteras. Av dessa åtta träd från länsstyrelsen inventering är endast fyra kvar enligt 
inventering av kommunekolog. Av de fyra träd bedöms en ek vara särskilt skyddsvärd (träd 1 i 
illustrationen nedan). Träd 1 och 2 är de som är mest skyddsvärda och är därför skyddade med 
planbestämmelse om att träden ska bevaras. 

Resterande två träd (3 och 4) finns beskrivna i planbeskrivningen. För samtliga fyra träden krävs 
marklov innan fällning eller annan åtgärd som kan skada trädet genomförs. Fällning av samtliga träd 
kräver även samråd med Länsstyrelsen vilket står beskrivet i planbeskrivningen. 

 
Utdrag från planbeskrivningen, de fyra bevarandevärda träden markerade. 

Bild från Länsstyrelsens yttrande, skyddsvärda träd 
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Kulturmiljö 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig ärendet under samrådet om betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens synpunkter var då att ansökan berör fornlämningsområde RAÄ-nummer 
Asarum 622 i form av bytomt/ gårdstomt. Om fornlämningar påträffas i samband med 
schaktning och dylikt skall arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan 
dröjsmål. Länsstyrelsens bedömning kvarstår. 

Kommentar: Noteras. Detta framgår i planbeskrivningen.   

Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 
tillämpningen av miljöbalken. 

Kommunen har översiktligt redovisat relevanta miljökvalitetsmål och beskrivit hur 
detaljplanen förhåller sig till dessa vilket länsstyrelsen anser är tillräckligt. 

Kommentar: Noteras.  

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla 
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta 
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra 
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor kan 
innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning 
kan medföra en permanent översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör 
sedan ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella 
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget för att möta effekterna av 
ett förändrat klimat. 

Kommentar: Noteras. Dialog med kommunens vattenhuvudman KEVAB har förts under 
planprocessens gång. Lösningar för att hantera dagvattnet på den egna fastigheten har tagits fram av 
Sökanden. Lösningarna har godkänts av KEVAB och finns presenterade i planbeskrivningen.  

I dialogen med KEVAB var planens lämplighet över tid en utgångspunkt och frågan om framtida 
översvämningsrisker har behandlats i förslaget.  

Vatten 
I området finns ett dikningsföretag. Om åtgärder bidrar till förändringar i markens 
vattenförhållanden ska Länsstyrelsen kontaktas. Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 
kap. 13 § miljöbalken. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och 
invallning. Kommunen behöver redovisa den tänkbara påverkan som en exploatering kan 
innebära för grundvattennivån samt påverkan på miljökvalitetsnormer. 

Länsstyrelsen vill också upplysa om att dikningsföretag kan omfattas 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken. För att upphäva 



 

Sida 14 av 19 
 

strandskyddsbestämmelser krävs särskilda skäl. För att man ska kunna bevilja dispens krävs 
att något av de särskilda skäl för dispens som anges i 7 kap. 18 c § MB, uppfylls. 

Kommentar: Noteras. Sedan senaste utställningen har planområdets omfattning minskat. Stilleryd 
2:62 är inte längre med i planområdet. Aktuellt dikningsföretag tangerar Stilleryd 2:77 på en mycket 
begränsad yta (se illustrationen nedan). I planbeskrivningen har information lagts till om att eventuell 
påverkan på dikningsföretaget kräver dialog med Länsstyrelsen. 

 
Dikningsföretag intill Stilleryd 2:77 

 

Energihushållning 
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. 

I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre 
sätt: 

• Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur. 
• Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning 

och användning från förnybara källor. 
• Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor. 

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, parkeringsnorm, avstånd till 
kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med 
fjärr-/närvärme och solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning. 

Kommentar: Noteras. Ovan beskrivna aspekter bedöms vara beaktade i planförslaget.  

Trafikfrågor 
Länsstyrelsen har samrått med Trafikverket. Trafikverket påpekar att byggnadsfritt avstånd 
(från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra 
fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. 
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Planförslaget medger bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet därför ska plankartan 
kompletteras med prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett 
befintlig bebyggelse. 

Trafikeringen på 557 ligger på ca 2 700 fordon i ÅDT vid senaste mätning 2016. Ökad trafik 
kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar vilket också är 
en anledning till att lämna ett större byggnadsfritt avstånd. Trafikmängd och flöden påverkar 
bland annat val av korsningstyp, behov av extra körfält etc. 

Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de uppfyller 
kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra. 

Utmed delar av väg S Stillerydsvägen, inom planområdet, finns gång- och cykelbana som 
ansluter till statlig väg. Det vore positivt om den fortsätter och bildar en hel anslutning 
mellan Vekerumsvägen och till GC-väg längs Östersjövägen för att på så sätt förbättra 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter att ta sig fram i området. 

Av plankartan framgår att skyddsvärda träd/växtlighet finns inom planområdet. Träd och 
andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna 
till allmän väg. I anslutning till väg 557 ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant, 
säkerhetsställas en fri sikt i båda riktningar. Inom denna triangel får det inte förekomma 
växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt enligt 
VGU ska framgå i plankartan. 

Planområdet ska utformas och planeras så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller 
inte överstigs samt att dagvatten anordnas så att det omhändertas inom planområde. 

Kommentar: Noteras. Vänligen se kommentar till Trafikverket på sida 5 gällande trafikfrågan.  

Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå 
Enligt 4 kap. 33§ PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har redogjort för de fastighetsrättsliga konsekvenserna i 
tillräcklig omfattning i planbeskrivningen. 

Kommentar: Noteras.  

12. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för detaljplan för fastigheterna Stilleryd 2:77 
med flera och har ingenting att erinra mot upprättat förslag.  

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. 
Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, 
förutsatt att planområdet inte förändras. 

Kommentar: Noteras.  

13. Naturskyddsföreningen 
Större delen av detaljplaneområdet hyser inga större naturvärden. Stilleryd 2:77 är till stor del 
avbanad, de övriga fastigheterna delvis bebyggda och med befintlig verksamhet. De 
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naturvärden som finns består till största delen av vuxna ekar. Därför tycker vi det är viktigt 
att de kan bevaras och då i synnerhet den markerade skyddsvärda eken, vilken kan tillföra ett 
mervärde till området och samtidigt utgöra ett habitat för fladdermöss. Viktigt är då att ett 
område stort som krontäckningen lämnas oexploaterat.  

Grövre träddelar som ligger utplacerade i området bör flyttas till plats där de kan bevaras 
som faunadepåer. Om övriga ekar som inte är skyddsvärda enligt planbeskrivningen avverkas 
bör de också placeras som faunadepå. 

Kommentar: Noteras. Av dessa åtta träd från länsstyrelsen inventering är endast fyra kvar enligt 
inventering av kommunekolog. Av de fyra träd bedöms en ek vara särskilt skyddsvärd (träd 1 i 
illustrationen nedan). Träd 1 och 2 är de som är mest skyddsvärda och är därför skyddade med 
planbestämmelse om att träden ska bevaras. 

Resterande två träd (3 och 4) finns beskrivna i planbeskrivningen. För samtliga fyra träden krävs 
marklov innan fällning eller annan åtgärd som kan skada trädet genomförs. Fällning av samtliga träd 
kräver även samråd med Länsstyrelsen vilket står beskrivet i planbeskrivningen. 

Information om faunadepå har lagts till i planbeskrivningen.  

 
Utdrag från planbeskrivningen, de fyra bevarandevärda träden markerade. 

14. Teknik- och fritidsnämnden 

Park- och naturenheten 
Har inga synpunkter. 

Gata- och parkenheten 
Enheten ser det positivt på att det är utfartsförbud från fastigheterna ut på Södra 
Stillerydsvägen.  

Beroende på framtida utveckling av området kan det bli behov av en cirkulationsplats i 
korsningen Södra-, Norra Stillerydsvägen och Vekerumsvägen vilket föreslagen detaljplan 
inte medger och befintliga fastighetsgränser. 

Idag finns det en befintlig gång- och cykelväg som slutar vid Drösebovägen och i framtiden 
skulle behovet vara att koppla ihop den med den befintliga gång- och cykelvägen på 
Östersjövägen i söder.  
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Kommentar: Noteras. Sedan förra utställningen har planområdets omfattning minskat. Norra delen 
av planområdet är inte längre med, därmed är inte Vekerumsvägen med i planområdet fortsättningsvis. 
Frågor om cirkulationsplats kan därför inte tas upp i det här planförslaget.  

Förlängning av gång- och cykelväg mot Östersjövägen går att anlägga inom användningen VÄG.  

15. Lantmäteriet 
Del av Drösebovägen läggs ut som allmän plats, väg, med enskilt huvudmannaskap med 
motiveringen att vägen är privat. Dock ägs underliggande fastighet av kommunen och 
eftersom det tidigare är stadsplaner över området, akt 1082-P82/4 resp. 1082-P82/8, innebär 
det att det är kommunalt huvudmannaskap i dagsläget. Här bör kommunen överväga att 
behålla kommunalt huvudmannaskap annars krävs bättre skäl att frångå detta. 

Kommentar: Noteras. Huvudmannaskapet har justerats och kommunen är fortsatt väghållare för 
aktuellt vägområde. Ändringen har justerats i både plankartan och i planbeskrivningen.      

16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 
Planbeskrivningen bör kompletteras med att allmän platsmark för park eller plantering 
detaljplaneläggs som kvartersmark för industriändamål och även konsekvenserna av en 
förändring av markanvändningen bör redovisas. 

Kommentar: Planområdets omfattning har sedan förra utställningen minskat och den norra delen är 
inte längre med i detaljplanen. För kvarstående delar som är med i detaljplanen bedöms inte sådana 
konsekvenser behöva beskrivas.  

I gällande detaljplan finns ett markområde med kvartersmark för transformatorstation samt 
en bestämmelse om mark tillgänglig för högspänningsledning. Planbeskrivningen bör 
kompletteras med en redovisning av konsekvenserna avseende de i detaljplanen föreslagna 
förändringarna om att ta bort bestämmelserna. Finns det inget behov längre av 
bestämmelserna? 

Kommentar: Transformatorstationen är inte med i detaljplanen efter att planområdet har minskat. 
Dess konsekvenser behöver därmed inte beskrivas. Däremot är markreservatet för högspänningsledning 
borttaget. Anledning till borttagandet av markreservatet står beskrivet i planbeskrivningen.  

Förslaget till detaljplan innefattar delat huvudmannaskap. Planbeskrivningen bör 
kompletteras med att huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att 
iordningställa och förvalta den mark som är utlagd som allmän plats samt med en 
redovisning av skälen till delat huvudmannaskap. Vidare bör det av planbeskrivningen 
framgå att det är fastighetsägarna inom planområdet gemensamt som ansvarar för 
genomförandet och framtida underhåll av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap.  

Kommentar: Detta är ändrat sedan förra utställningen. För att ha enskilt huvudmannaskap krävs 
särskilda skäl som inte bedöms kunna uppfyllas i denna detaljplan. Därför har numera all allmän 
plats kommunalt huvudmannaskap. Huvudmannens ansvar står beskrivet under avsnittet 
”Genomförande”.  

En gemensamhetsanläggning kan, om villkoren enligt anläggningslagen är uppfyllda, bildas 
som ansvarar för utbyggnad och underhåll. En gemensamhetsanläggning kan i sin tur 
förvaltas av en samfällighetsförening. Alternativt kan en rättighet för markutnyttjande så som 
servitut eller nyttjanderätt bildas. Frågan om utbyggnad och underhåll förblir då dock olöst.  
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För del av den allmänna platsmarken med kommunalt huvudmannaskap, avseende 
korsningen Vekerumsvägen – Stillerydsvägen, är det av väsentlig vikt att den allmänna 
platsmarken omfattar en yta som kan innefatta en eventuell framtida cirkulationsplats. Har 
ytbehovsanalys för en eventuell framtida cirkulationsplats genomförts som ligger till grund 
för den i detaljplanen föreslagna gränsdragningen mellan kvartersmark och allmän platsmark? 

Kommentar: Denna del är inte längre med i detaljplanen och denna fråga beaktas därför inte i 
planbeskrivningen eller i plankartan.  

Föreslagen detaljplan tillåter att 70 % av en fastighets yta får hårdgöras. I planbeskrivningen 
görs hänvisning till kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, antagna av 
kommunstyrelsen 2017-03-07. Detaljplanen bör hantera dagvattenfrågan på ett sådant sätt att 
det kommande genomförandet av detaljplanen är styrt så att dagvattenfrågan måste hanteras 
i samband med exploatering inom planområdet.  

Kommentar: Det är begränsat vad som kan regleras i detaljplanen. Planbeskrivningen har dock 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning av hur dagvattnet är tänkt att hanteras. Sökanden har i 
dialog med KEVAB kommit fram till lösningarna som KEVAB sedan godkänt.   

I detaljplanekartan finns en bestämmelse om tillåten höjd för byggnader i form av högsta 
nockhöjd i meter över angivet nollplan. I planbeskrivningen framgår det att nollplanet är 
grundkartans nollplan. Bör inte detta även framgå av plankartan? 

Kommentar: Detta är standardformuleringen för en sådan bestämmelse. Mer information om vad 
bestämmelsen innebär finns i planbeskrivningen.     

Samlad bedömning 
I det fortsatta planarbetet gör stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att, förutom vissa 
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och 
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.   

Plankarta 
• Plankartans omfattning har minskat. Endast Stilleryd 2:77 med anslutande vägar är 

med i det fortsatta planarbetet
• Nytt E-område för telestation i enlighet med Telias yttrande med minst 10 meters 

skyddsavstånd från anläggningen
• Nya skyddsbestämmelser för två skyddsvärda träd inom planområdet
• Krav på marklov för åtgärder som kan påverka samtliga av de skyddsvärda träden
• Ändra från enskilt huvudmannaskap till allmänt huvudmannaskap för kommunal 

väg i enlighet med lantmäteriets yttrande
• Justering av utfartsförbud längs med Södra Stillerydsvägen och längs med 

Drösebovägen
• Ny planbestämmelse om ändrad lovplikt (marklov krävs för åtgärder som kan 

försämra markens genomsläpplighet) så att bestämmelse om hårdgörandegrad blir 
uppföljningsbar.

• Redaktionella revideringar
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Planbeskrivning 
• Förtydliga information om eventuella kabelkostnader 
• Komplettera med lösningar för dagvattenhantering 
• Förtydliga hur vatten och avlopp ska anslutas  
• Förtydliga stycket om avfallshantering (vilken typ av avfall) 
• Ändra skrivning om huvudmannaskap i enlighet med ändringarna i plankartan 
• Komplettera med förtydligande kring kartans nollplan i planbeskrivningen 
• Redaktionella revideringar 

Utredningar 
• Översiktlig markundersökning (förorenad mark) 

Ej tillgodosedda synpunkter 
Nedan listas ej tillgodosedda synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i planen. 
Synpunkter som avser förhållanden vilka endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte 
genomförs redovisas ej. 

Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i 
planen bedöms kvarstå: 

• Miljöförbundet Blekinge Väst anser att plankartan ska specificera vilken 
verksamhet som tillåts inom planområdet för att undvika att miljöfarlig verksamhet 
etableras på platsen i framtiden. 

Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga 
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att 
ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till 
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning i maj 2022. 

Medverkande tjänstepersoner  
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Anna Lyggemark på 
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd 
med berörda kommunala tjänstepersoner. 

 

 

Karlshamn, den 19 april 2022 
 
Anna Lyggemark  Emina Kovacic 
Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
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