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Hur har samrådet gått till?  
Samråd för planändringen genomfördes under perioden 7 mars – 28 mars 2022. 
Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteket 
i Mörrum. 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 7 mars 
2022. Kopia på kungörelse samt samrådshandlingar sändes torsdagen den 3 mars 
2022 Länsstyrelsen i Blekinge län, till kända sakägare enligt fastighetsförteckning 
daterad den 17 februari 2022 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 ändringen av detaljplanen 
inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (PBL) nu inte krävs. Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande att 
ändringen inte utgör en sådan åtgärd att en ny miljökonsekvensbedömning behöver 
upprättas. 

Läsanvisning  
Yttranden återges ibland sammanfattade och kommentarer ges med kursiv text. 
Yttranden finns i sin helhet tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen. 

På frågor som ej behandlas i sammanfattningen skrivs svar direkt vid respektive 
yttrande. Hänvisningar görs ibland även till annat yttrande med liknande 
frågeställning. 

I slutet av samrådsredogörelsen redovisas en samlad bedömning om vilka behov av 
komplettering eller revidering av planförslaget som identifierats samt vilka 
synpunkter som inte tillgodosetts. Samrådsredogörelsen avslutas med en redovisning 
av fortsatt planarbete.  

Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 9 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på 
Stadsbyggnadsavdelningen.  

 

http://www.karlshamn.se/planer
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Yttranden från:     Ankomstdatum:
   

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga 
sammanslutningar  
1. Länsstyrelsen Blekinge län   2022-04-01 
2. Räddningstjänsten Västra Blekinge   2022-03-18  
3. Miljöförbundet Blekinge Väst   2022-03-21  
4. Lantmäteriet    2022-03-21  
5. Karlshamn Energi och  

Karlshamn Energi Vatten AB   2022-03-25 
6. E.ON     2022-03-28 
7. Teknik- och fritidsnämnden   2022-03-28 
8. Trafikverket    2022-03-28 
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  2022-03-29 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och övriga sammanslutningar 

1. Länsstyrelsen Blekinge län 

Bakgrund och syfte 
Planändringens syfte är att uppdatera plankartan för att möjliggöra fortsatt expansion 
av Södra Cells verksamhet. 

Karlshamns kommun har fått in en ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Rävabygget 4:1 som söder om Mörrum. Ansökan avser följande ändringar inom det 
aktuella planområdet:  

• Ändring av utfartsförbud längs med Byggesvägen, så att det blir tillåtet med 
in- och utfarter enligt trafikutformningsförslag i bilaga 3. Inför denna 
ansökan om planändring har samråd hållits med Trafikverket, som meddelat 
att de inte har några synpunkter på föreslagna placeringar av in- och utfarter.  

• Borttagande av skydd av blodbok (n1 i plankarta), då trädet behöver tas bort 
för att möjliggöra ny in- och utfartsväg. Södra Cell Mörrum har ansökt om 
marklov för fällning av blodboken, vilket beviljades av Byggnadsnämnden 
2021-06-15 (dnr. BN 2021-000354).  

• Borttagande av område avsatt för luftledning (l i plankarta). Luftledningen 
har tagits bort och ersatts med en markförlagd ledning med annan sträckning, 
se bilaga 4.  

• Ny sträckning för fjärrvärmeledning. Befintlig fjärrvärmeledning kommer att 
få en ny sträckning inom planområdet fram till där ledningen går under 
järnvägen. Ungefärlig del av befintlig fjärrvärmeledning som ska flyttas är 
markerad i bilaga 2. Ansökningshandlingarna kommer att kompletteras med 
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förslag på ny sträckning, när en sådan har arbetats fram tillsammans med 
Karlshamn Energi AB. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Karlshamns kommun upprättade 2018 en miljökonsekvensbeskrivning för 
ursprungligt gällande plan. 

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av ändringen av detaljplanen 
inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (PBL) nu inte krävs. Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande att 
ändringen inte utgör en sådan åtgärd att en ny miljökonsekvensbedömning behöver 
upprättas. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och kända förhållanden 
att planförslaget inte bedöms aktualisera några frågor som kan föranleda prövning 
enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med översiktsplanen 
eller medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen Blekinge godkänner samrådshandlingar med förbehåll att det 12:6 
samråd för det skyddsvärda trädet godkänns. 

Kommentar: Noteras. Beslut om det skyddsvärda trädet är redan fattat från länsstyrelsen. 
Beslutet om att medge fällning av trädet togs den 11 februari 2022.  

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB och 
berör stoppområde höga objekt. Då området ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Ronneby flygplats är Luftfartsverket samt Försvarsmakten sakägare och 
ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.  

Planområdet ligger även inom det geografiska riksintresseområdet för 
högexploaterad kust enligt 4 kap. 6 § MB vilket innebär att exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön som möter hinder enligt miljöbalken 4 kap. 2-8§§ inte får 
komma till stånd. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte bedöms skada eller 
påverka riksintressena negativt. 
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Planändringen bedöms inte påverka förändring gällande risk för hälsa och säkerhet, 
olyckor eller erosion. 

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.  

”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.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att inte bedöms finnas risk för att någon 
miljökvalitetsnorm ska överskridas. 

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Planändringen bedöms inte påverkas av mellankommunala eller regionala 
förhållanden. 

Råd enligt 2 kap. PBL 
 

Förhållande till ÖP 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 
maj 2015, ligger området inom delområde K, Elleholm. Där är industri- och 
verksamhetsutvecklingen den huvudsakliga inriktningen. Länsstyrelsen bedömer att 
planförslaget följer intentionerna i gällande översiktsplan. 

Naturmiljö 
Planändringen innebär att skyddet för ett träd i den ursprungliga planen tas bort. 
Trädet är mer än 1 meter i diameter och räknas därmed som ett särskilt skyddsvärt 
träd. Fällningen behöver därför anmälas för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. 
Förslag till kompensationsåtgärder beskrivs i planbeskrivningen och dessa bör finnas 
med i anmälan för samråd. 
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Kommentar: Beslut om det skyddsvärda trädet är redan fattat från länsstyrelsen. Beslutet 
om att medge fällning av trädet togs den 11 februari 2022.  

Marklov för fällning är redan beviljat av Karlshamns kommun. Enligt den 
kompletterande planbeskrivningen har Södra Cell Mörrum fört en dialog med både 
Miljöförbundet Blekinge Väst och länsstyrelsen inför marklov för fällning. 

Enligt den kompletterande planbeskrivningen behöver stenmurar tas ner. Dispens 
för detta finns från 2018-05-08. 

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.  

Länsstyrelsen anser att kommunen redogjort översiktligt för de nationella 
miljömålen. Länsstyrelsen har inga synpunkter på innehållet. 

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 samt värmeböljor, medför konsekvenser för i stort sett 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. 
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. Detta har redan beaktats i den ursprungliga detaljplanen. I 
planändringen har bedömningen gjorts att denna fråga inte behöver beaktas då ändringarna inte 
medför några förändringar som är kopplade till frågan om klimatanpassning.  

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet 
Barnkonventionen blev en del av svensk lagstiftning från den 1 januari 2020. Det är 
viktigt att trygghet och säkerhet implementeras i arbetet med detaljplanen. Dvs 
trygghet till/från busshållplatser, till skola m.m. för att ingen, såväl unga som äldre 
ska känna sig otrygga. Det är även av vikt att områden som är allmänna 
tillgängliggörs för funktionshindrade. Länsstyrelsen anser att kommunen har 
redogjort för detta på ett tillräckligt sätt i planhandlingarna. 

Kommentar: Noteras.  
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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.  

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 
konsekvenserna på fastighetsnivå på ett tydligt sätt. 

Kommentar: Noteras.  

2. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Har bifogat godkännande avseende detaljplan med ärendenummer 2021/2022. 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: Noteras. 

3. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill lämna följande synpunkter: 
Miljöförbundets synpunkter har under framtagandet löpande arbetats in i 
ändringsförslaget. Miljöförbundet har därför inget att erinra. 

Övrigt: Sedan den förra detaljplanen antogs har det uppdagats att några formellt 
skyddade träd, enligt 10 §, 7 kap MB (naturminnen), fått felaktiga positioner i den 
gamla plankartan. Det är mycket bra att planändringen gett ett tillfälle att korrigera 
detta. 
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Kommentar: Noteras.  

4. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 
kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande 
fastighetsbildning. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande 
skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta granskningsskedet i 
planprocessen. 

Kommentar: Kommentar: Noteras. Detaljplanen kommer inte genomgå ett begränsat 
standardförfarande (inom vilket planprocessen förkortas genom att granskningsskedet utgår). 
Ett sådan förfarande är endast möjligt om alla inom samrådskretsen godkänner 
samrådsförslaget och att ändringar inte genomförs innan antagandet. Eftersom ändringar har 
gjorts i plankartan efter samrådet kommer detaljplanen behöva ställas ut på granskning innan 
den kan antas.  

5. Karlshamn Energi (KEAB) och Karlshamn Energi Vatten AB 
(KEVAB) 

KEVAB ser inte att ändringarna påverkar VA och har där med inget att erinra om 
planändringen. 

Fjärrvärme har fått in sina ändringar och ett nytt U‐område för omläggning av våra 
ledningar. Så de har inga fler synpunkter. 

Bredband har ledningar i området och anslutning till dessa kan ske. Ev. flytt av dessa 
får bekostas av Exploatören. 

Kommentar: Noteras.  

6. E.ON 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON både ett regionalt och ett lokalt elnät. Regionnätet består av 
dubbla markförlagda 50 kV markkablar (HORSARYD-MÖRRUMS BRUK). 
Lokalnätet består av låg- och mellanspänningsluftledningar, en stolpstation (MRM-
045 RÄVABYGGET) samt flera markförlagda mellanspänningskablar, se bifogade 
kartbilagor. 

Luftledning - lokalnät 
E.ON har ett pågående projekt där 10 kV luftledningar ska raseras (turkos heldragen 
linje) och nya kablar förläggas (lila streckade linjer). När detta blir av har vi ingen 
prognos för ännu. Men det l-område som är utlagda i plankarta för våra 
mellanspänningsluftledningar kan utgå från planen. Viktigt är dock att så länge 
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luftledningen finns kvar gäller Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-
FS 2008:1 och 2010:1). 

En luftledning för mellanspänning ska enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 samt 
2010:1 vara framdragen så att minst ett horisontellt avstånd på 5 meter uppnås 
mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För lågspänningsledningen som 
går söder ut från vår station MRM-045 gäller minst 2,5 meter. 

Kommentar: Plankartan har reviderats och kompletterats med bestämmelsen ”l1”. 
Bestämmelsen har samma formulering som bestämmelsen ”l” men med tillägget ”Bestämmelsen 
upphör att gälla om ledningen markförläggs”.  

 

 

Stolpstation 
För att efterleva Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en 
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland 
annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. 

Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, 
framgår att minsta tillåtna avstånd mellan stolptransformatorstation och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag är 15 meter. SSEN 61936-1 föreskriver också att 
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att 
tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Figur 1 Utdrag ur E.ON:s översiktskarta 
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E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut E1-område (transformatorstation) kring 
stolptransformatorstationen där marken ska vara tillgänglig för elektriska 
anläggningar. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll.  

Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 
15 meter mellan transformatorstation i stolpe och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon. 

Kommentar: Plankartan har kompletterats med ett E1-område för transformatorstation. E-
området har en bredd på 6x6 meter med stolpen som utgångspunkt. Eftersom stolpen ligger 
strax utanför planområdet är det endast den yta som ligger innanför planområdet som regleras 
med användningen E1. Från stolpen finns även ett 15 meter brett prickmarksområde i enlighet 
med E.ON:s yttrande. Även i planbeskrivningen har information om transformatorstationen 
lagts till.  

 

Markkablar 
Innan markarbete påbörjas måste kablarnas exakta lägen säkerställas. Kabelvisning 
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
lokalnäts matarkablar och 5 meter från regionnäts 50 kV matarkablar. Upplag får ej 
anordnas och marknivån får ej ändras ovanför E.ONs kablar utan ledningsägarens 
medgivande, så att reparation och underhåll försvåras. Dessutom så krävs det 
bevakning av arbete vid markarbete närmare än 5 meter från aktuella 50 kV kablar, 
vilket bekostas av exploatören. 

Schaktnings och återfyllningsarbeten på ett avstånd understigande 5 meter från 
E.ON:s kablar ska utföras i form av handgrävning. Samt att kablarna ska vara i 
spänningslöst tillstånd. 

Vid korsning av kablar med andra ledningar gäller följande dokument KJ41:15 samt 
Telestörningsnämndens publikation nr 21 rörande avstånd mellan andra ledningar 
mm. 

E.ON noterar u-områdena som finns utlagt i plankartan med planbestämmelser. Det 
är viktigt att u-områdets utformning, med prickad mark, stämmer överens med våra 
markkablar. För 50 kV markkablarna gäller ett 7 meter brett område med kablarna i 
mitten och för våra 10 kV kablar gäller ett 4 meter brett u-område. 

Där utöver så får inte berörda 50 kV-kablar komma under hårdgjord yta t.ex. väg, 
gångbana utan dialog förts med E.ON. 
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Inte heller får plantering av växter t.ex. träd eller andra större växtligheter ske kring 
kabelstråket. 

Kommentar: Noteras. U-områden i plankartan stämmer överens med den översiktskarta 
som skickats med i yttrandet.  

Luftledning – regionnät 
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland 
annat höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och 
parkeringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda 
föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet. 

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. E.ON noterar 
l-områden som är utlagda i plankartan med planbestämmelser för vår kraftledning. 
Dock vill vi att l-området kompletteras med prickad mark då vi ej tillåter byggnader 
invid eller under våra kraftledningar. 

Kommentar: Det är möjligt att kombinera bestämmelser om markreservat med 
bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande men oftast finns inget behov av detta. En 
bestämmelse om markreservat innebär redan i sig att kommunen inte får lämna bygglov för 
något som hindrar utnyttjandet av markreservatet. För åtgärder som inte kräver bygglov så kan 
det uppstå konflikt mellan åtgärden och markreservatet. Därför är det viktigt att en rättighet 
för ledningen bildas, till exempel genom en ledningsrätt. Detta kan i sin tur hindra uppförandet 
av även lovbefriade åtgärder eftersom fastighetsägaren då måste förhålla sig till ledningsrätten 
och till det som sägs i beslutet om ledningsrätten.  

Enligt starkströmsföreskrifterna 6 kap. 10 § ska friledning vara framdragen på 
betryggande avstånd från upplag med brännbart material och område med 
explosionsrisk. Minsta horisontella avstånd mellan ledningens yttersta faslina och 
riskområde med brandfarlig vara (klassat område) skall vara 15 meter. Motsvarande 
avstånd till explosiv vara är 50 meter.  

Inga parkeringar får placeras under eller invid ledningen. Parkering regleras som 
byggnad och således gäller även här ett avstånd på 10m från närmsta strömförande 
lina. 

Korsning av elektriskt ledande material regleras i Telestörningsnämndens publikation 
nr 21. 

För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 
iakttas. Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, 
kontakt tas med Jonas Jonsson, ONE Nordic AB, tfn 0703-15 05 79, 
Jonas.Jonsson@one-nordic.se, för utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA) 
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Övrigt 
I genomförandebeskrivningen bör det framgå vilka restriktioner och krav som ställs 
kring våra anläggningar. 

E.ON förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att den kommande 
byggnationen inte orsakar att våra anläggningar inte längre uppfyller 
starkströmsföreskrifterna 

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i 
samband med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i 
genomförandebeskrivningen. 

Kommentar: Eftersom restriktionerna beskrivs i den ursprungliga planbeskrivningen 
kommer de inte tas upp i detaljplaneändringens planbeskrivning. I den ska endast 
konsekvenser kopplade till ändringarna beskrivas. Restriktioner för åtgärder intill 
E.ON:s ledningar bedöms inte beröras av planändringen så för den informationen 
hänvisas därför läsaren till ursprunglig planbeskrivning. För att underlätta läsningen av de 
båda dokumenten har de slagits ihop till ett dokument. På så sätt finns all information 
samlad på samma ställe.    

7. Teknik- och fritidsnämnden 

Yttrande från park och natur 
Inga synpunkter. 

Yttrande från gata och trafik 
Inga synpunkter eftersom området inte verkar beröra några kommunala eller enskilda 
vägar. Byggesvägen och Klavavägen är Trafikverkets. 

Yttrande från fritid 
Inga synpunkter 

Kommentar: Noteras.  

8. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att ändra detaljplanen för att möjliggöra en trafikomläggning 
inom verksamhetsområdet och i och med det anlägga nya anslutningar till den statliga 
vägen och möjliggöra för utbyggnad av gång‐ och cykelväg samt genomföra ny 
förläggning av ledningar i området. 

Vägar 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 554, Byggesvägen, som går genom 
planområdet. 
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Planområdet sträcker sig över delar av väg 554 och har idag ett utfartsförbud mot 
vägsträckan förutom i nuvarande anslutningspunkter. Hänsyn behöver tas till den 
statliga vägens funktionalitet. 

Anslutning 
Detaljplanen har ändrats för hur verksamhetsområdet avses angöras. I 
detaljplaneprocessen ingår att utreda vart anslutningar är lämpligt, vilket redovisas 
genom utfartsförbud på plankartan. För planerade industriområden mot väg 554 bör 
anslutningarna samordnas i enstaka punkter. Utredning av förnyade anslutningar för 
att förbättra trafikflödet har tagits fram och godkänts av Trafikverket i enlighet med 
handling ”Utformningsförslag‐trafik‐ Sweco” vilken ska vara gällande för 
detaljplaneändringen.  

Anläggande av ny anslutning förutsätter stängning av befintlig anslutning som idag 
används för infart i den södra delen av planområdet. Sträckan öster om väg 554 förbi 
anslutning som avses stängas ska anges med utfartsförbud i plankartan enligt orange 
markering i karta nedan för att godkännande av handlingar ska kunna ske. 

 

Kommentar: Noteras. Utfartsförbudet har justerats sedan förra utställningen. Endast en 
öppning för befintlig väg som ska bevaras finns kvar. Notera dock att en bestämmelse om 
utfartsförbud inte innebär att det automatiskt är förbjudet att använda en befintlig utfart, utan 
förbudet avser anläggande av ny utfart. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten kan 
dock byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnad att ta bort en befintlig 
utfart. 

Avtal 
Åtgärder som beskrivs i detaljplanen med anläggande av ny anslutning med 
vänstersvängfält, förändring av befintlig anslutning och återställande efter stängning 
av anslutning är sådana åtgärder som innebär att det innan detaljplanen föres till 
antagande, ska tecknas ett finansierings‐ och genomförandeavtal mellan kommunen 
och/eller exploatören. Sedan tidigare finns ett avtal med dnr TRV 2016/52905 
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”Avtal om åtgärder för väg 554 med anledning av Södra Cell Mörrums utveckling, 
Karlshamns kommun”. 

Kommentar: Kommunens ställningstagande kvarstår om att ett sådant avtal bör skrivas 
mellan Södra Cell Mörrum och Trafikverket, inte mellan kommunen och Trafikverket.  

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, 
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska 
godkänna detaljutformningen för anslutningar. Att kontakt ska tas med Trafikverket 
samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska framgå 
av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. 
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska 
utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators 
utformning). Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret 
för ansökan om utfart, som du finner på Trafikverkets hemsida 
(www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare 
behandlats samt Trafikverkets ärendenummer. 

Kommentar: Noteras.   

Gång‐ och cykeltrafik 
Tillgängligheten och möjligheten för anställda i området att kunna cykla till och från 
arbetet är viktig. 2019 färdigställdes gång-och cykelväg utmed väg 557, 
Vekerumsvägen, som möjliggör cykling från Karlshamn och Stilleryd till och från 
Södra Cell via Vekerums stationsväg. Projektering pågår i nuläget för gång‐ och 
cykelväg mellan Vekerum och Mörrum. En utbyggnad av cykelväg på Södra Cells 
mark är positivt för att stärka kopplingen mellan Södra Cell och omgivande 
bostadsorter och möjliggöra pendling med cykel och ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Ansluter gång‐ och cykelpassager till statliga vägar ska samråd ske i god tid före 
genomförande av åtgärder. 

Kommentar: Noteras. Information om anslutning till statliga vägar har kompletterats i 
planbeskrivningen.   

Sikt/ Vegetation 
Längs väg 554 finns vegetationsridåer som kan påverka sikten vid anslutningar. Vid 
planerade anslutningspunkter till väg 554 ska det, från en punkt 5 meter in från 
vägkant, säkerhetsställas en fri sikt på 170 meter i båda riktningar. Inom denna 
triangel får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en 
höjd om 0,6 meter. Anläggningar inom Södra Cells fastighet är även planerade som 
parallellväg till den statliga vägen varför skydd mot bländningsrisk ska anläggas. 
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Trafikverket godkänner samrådshandlingar vid beskriven ändring av utfartsförbud 
och med förbehåll att ett medfinansiering‐ och samverkansavtal tecknas före det att 
planen går till antagande. 

Kommentar: Noteras. Detaljplanen kommer inte genomgå ett begränsat standardförfarande 
(inom vilket planprocessen förkortas genom att granskningsskedet utgår). Ett sådan förfarande 
är endast möjligt om alla inom samrådskretsen godkänner samrådsförslaget och att ändringar 
inte genomförs innan antagandet. Eftersom ändringar har gjorts i plankartan efter samrådet 
kommer detaljplanen behöva ställas ut på granskning innan den kan antas.  

9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 
Av planbeskrivningen framgår det att exploatören ska bekosta åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar till följd av ett plangenomförande. Vidare står att ett 
finansierings- och genomförandeavtal ska tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. 

Trafikverket är väghållare för Byggesvägen som således är den statliga väg som är 
aktuell för utbyggnadsåtgärder vid ett plangenomförande. Byggesvägen är planlagd 
som allmän platsmark för genomfartstrafik med enskilt huvudmannaskap, vilket 
föranleder att kommunens inställning är att det finansierings- och genomförandeavtal 
som Trafikverket ämnar teckna ska tecknas direkt med Södra Cell. 

Kommentar: Noteras. Dialog med Trafikverket pågår just nu om hur avtalet kommer 
formuleras och vilka som ska teckna avtalet. Innan beslut om antagande kommer denna fråga 
behöva vara löst.  

Som tidigare framhållet erinras Karlshamns Energi, ledningshavaren till den 
fjärrvärmeledning som avses att flyttas, att hantera rättighetsfrågan för såväl befintlig 
fjärrvärmeledning som för förläggning av ny fjärrvärmeledning tillsammans med 
Södra Cell. 

Kommentar: Noteras. Det finns ett avtalsservitut för befintliga fjärrvärmeledningar. Vid en 
flytt av ledningarna krävs att en ledningsrätt eller ett nytt avtalsservitut skapas för den nya 
sträckningen. Ny ledningsrätt skapas genom förrättning hos Lantmäteriet.   

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

Plankarta 
• Komplettera med nytt E-område för transformatorstation i planområdets 

nordvästra del i enlighet med E.ON:s yttrande 
• Komplettering med bestämmelsen l1 för delar redovisade i E.ON:s yttrande 
• Justering av utfartsförbudet i planområdets sydvästra del i enlighet med 

Trafikverkets yttrande 
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Planbeskrivning 
• Klargöra vilka restriktioner som finns gällande E.ON:s ledningar 
• Komplettera med information om nytt E-område 
• Komplettera med information om planerad rasering av E:ON:s luftledningar 
• Justera beskrivningen av in- och utfartsförbuden efter revideringen av 

plankartan 
• Komplettera med information om befintlig fjärrvärmeledning och 

konsekvenser av att dess markreservat delvis försvinner i plankartan (på 
grund av att den fått ny sträckning) 

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

• E.ON anser att planbeskrivningen för planändringen ska kompletteras med 
beskrivning av de restriktioner om gäller för åtgärder intill deras ledningar.  

Fortsatt planarbete 
Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till samrådsredogörelsen i samband 
med beslut om granskning i maj 2022. 

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

 

Karlshamn, den 19 april 2022 
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