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Planändring för del av detaljplan A364 (Karlshamn 6:1 och Karlshamn 7:1, 
Västerport), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 

 

Ovan visas gällande detaljplanens läge, strax väster 
om Karlshamn centrum.  

 

Till vänster visas vilken del av detaljplanen som 
föreslås ändras (röd/svart markering).  
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Varför görs en undersökning? 
En undersökning genomförs för att bedöma om den föreslagna ändringen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Miljöbalken reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en 
undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och 
inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande 
miljöpåverkan.  

Undersökningen genomförs inom ramen för detaljplanesamrådet och frågan om betydande 
miljöpåverkan avgörs genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer fram till att 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen 
ska miljöbedömas i en miljökonsekvensbeskrivning.  

Då undersökningen görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma 
att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på ändringsförslaget 
kan komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets 
gång. 

 

Tidigare ställningstaganden  
Gällande detaljplan A364 bedöms medföra betydande miljöpåverkan. År 2009 togs därför en 
miljökonsekvensbeskrivning fram vilken redovisar de miljökonsekvenser som kan tänkas 
uppstå vid genomförande av planen. De huvudsakliga negativa miljökonsekvenserna är 
kopplade till markberedningen, dels till markberedningens negativa påverkan på naturmiljön 
och landskapsbilden och dels till bullerstörningar och luftföroreningar under byggtiden. 

Planhandlingar, inklusive gällande miljökonsekvensbeskrivning och tidigare undersökning av 
betydande miljöpåverkan, finns med som bilagor till den här undersökningen. Dessa ligger till 
grund för den samlade bedömningen av den föreslagna ändringens konsekvenser och 
miljöpåverkan.  

 

Planuppdraget  
Bakgrund  
17 februari 2020 ansökte kommunen om planändring för del av detaljplan A364 (Västerport). 
Ändringen innebär nya marknivåer på föreslagen väg i planområdet, för att minska mängden 
sprängmassor som ett resultat av detaljplanens genomförande.  

Gällande detaljplan, A364, vann laga kraft 2012-02-23 och syftar till att möjliggöra uppförandet 
av en ny stadsdel för handel och verksamheter intill Karlshamns centrum. I området bereds 
stora plana ytor för byggnader samt plana angörings- och parkeringsytor för att skapa 
flexibilitet och attraktivitet för kommande företagsetableringar. Marknivån föreslås sänkas 
drastiskt inom planområdet för att medge goda möjligheter att utnyttja området utifrån bland 
annat tillgänglighet och dagvattenhantering.  



Dnr: 2020/656  
2020-06-10 

Rev. 2020-08-27 

Standardförfarande 

 

Planändring för del av detaljplan A364 (Karlshamn 6:1 och Karlshamn 7:1, Västerport) 
 

I planens genomförandedel framgår det att det är stora åtgärder som måste göras och att frågor 
kring buller och vibrationer måste respekteras vid markberedningen. Markberedningen föreslås 
ske etappvis för att minimera påverkan.  

2012 upphandlades ett bolag av kommunen för att påbörja markberedning i området. 
Genomförandet beräknades resultera i cirka 8 miljoner ton överskottsmassor vilket behövde 
transporteras bort från området. Sprängning, borrning och transportering beräknades ta cirka 
8-10 år. Bolaget fick dock aldrig igenom sitt tillstånd från Miljöprövningsdelegationen (MPD) 
angående markberedningen med motivering att det inte är visat att verksamheten kan bedrivas 
utan olägenheter för närboende samt för elever och personal på Stärnöskolan, strax öster om 
planområdet. Beslutet om att inte ge tillstånd överklagades av bolaget men överklagandet 
avslogs av Mark- och miljödomstolen i september 2013. Sedan dess har ingenting hänt med 
projekt Västerport eftersom detaljplanen inte har kunnat genomföras på det sätt som det från 
början var tänkt, vilket är varför denna planändring initierades.  

Syfte med den föreslagna 
ändringen  
Syftet med ändringen är att minimera 
överskottet bergmassor vid 
sprängning och samtidigt kunna nå 
godtagbara nivåer med hänsyn till 
vägarnas lutning inom området. För 
att kunna göra detta behöver vägens 
marknivåer höjas så att mängden berg 
som måste sprängas bort i anslutning 
till vägen kan minskas.  

I bilden till höger visas de nya 
föreslagna höjderna på vägen 
tillsammans med föreslagna 
markhöjder i resterande delar av 
planområdet. Eftersom marknivån 
endast regleras för vägen i 
detaljplanen är det endast vägens 
höjder som behöver revideras i 
planändringen.  

Den nya markberedningen skulle istället för 8 miljoner ton bergöverskott innebära cirka 2,8 
miljoner ton. Av dessa 2,8 miljoner ton skulle cirka 0,5 miljoner ton vara rester från delområde B 
och C (vilket innebär att största delen av sprängningen krävs i område A, D och E).  

Efter planändringen planeras exploatering först och främst genomföras på delområde B och C 
eftersom det där krävs minst sprängning. Exploatering och markberedning föreslås ske i två 
etapper och överskottsmaterialet kan, enligt genomförd utredning om masshantering, användas 
för att fylla upp Stärnöplan, ett utvecklingsområde med dåliga markförhållanden strax öster om 
planområdet. Utredningen i sin helhet kommer finnas med som bilaga till den nya 
planändringen.   
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Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget strax väster om Karlshamn centrum, se bild på sida 1.   

Nuvarande markanvändning 
Området för den planerade ändringen består främst av kuperad terräng i form av berg bevuxet 
med bokskog, blandskog och tallskog i varierande ålder.  

Gällande planer 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan ingår området för planändringen i delområde J1 – Stilleryd Kölö. I 
delområdet föreslås utveckling av både handel och större verksamheter med bra parkerings- 
och angöringsytor.  

Föreslagen ändring bedöms vara ett steg i ledet för att kunna genomföra en sådan utveckling.  

Detaljplan 
Planändringen berör detaljplan A364, vars syfte beskrivs mer ingående på sida 2. 

 

Samlad bedömning 
I den här undersökningen bedöms om den ändrade detaljplanen väntas medföra nya 
miljökonsekvenser, samt om tidigare ställningstaganden fortfarande är aktuella även efter 
föreslagen planändring.  

Den samlade bedömningen är att den ändrade detaljplanen inte väntas leda till nya 
miljökonsekvenser som inte redan har beaktats i befintlig miljökonsekvensbeskrivning. Däremot 
bedöms ändringen medföra positiva effekter för de redan identifierade miljökonsekvenserna 
tack vare den mindre mängd sprängmassor som måste hanteras vid ett genomförande av 
detaljplanen.   

Planändringen i sig bedöms därmed inte leda till betydande miljöpåverkan men eftersom 
befintliga miljökonsekvenser påverkas som en följd av planändringen kommer effekterna av 
ändringen behandlas i ett tillägg till den befintliga miljökonsekvensbeskrivningen. Tillägget 
kommer bli en del av de nya planhandlingarna och information som inte längre är aktuell i 
befintlig miljökonsekvensbeskrivning stryks över med röda streck för att uppnå plan- och 
bygglagens tydlighetskrav.   
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Checklista  
Om man tidigare bedömt att gällande detaljplan medför 
betydande miljöpåverkan och det därmed redan finns en 
befintlig MKB 
 

Ja Nej Kommentar 

Antas planändringen leda till nya miljökonsekvenser som inte 
redan har beaktats i den gällande detaljplanens MKB?  
 
(Finns det risk att planändringen leder till nya störningar, 
förändrad landskapsbild, påverkan på riksintresse/naturvärden 
etc. vilka inte redan har beaktats i befintlig MKB?)  
 

 x Planändringen bedöms inte leda 
till några nya miljökonsekvenser 
som man inte redan har tagit 
ställning till.  
 

Antas planändringen påverka/förändra redan identifierade 
miljökonsekvenser? 
 

x  Ändringen väntas leda till positiva 
konsekvenser eftersom 
masshanteringen vid 
genomförandet blir betydligt 
mindre än vid gällande detaljplan. 
Buller, luft och andra störningar 
väntas minska i och med 
ändringen.  
 

Leder själva ändringen till att befintlig miljöbedömning inte 
längre är aktuell över huvud taget?  
 

 x  

 
Om ”Ja” valts i något av alternativen ovan: Ett tillägg till, eller en revidering av, befintlig 
miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram där den ändrade detaljplanens nya miljökonsekvenser eller påverkan på 
befintliga miljökonsekvenser redovisas. I den befintliga miljökonsekvensbeskrivningen bör det vara tydligt vilka 
konsekvenser som inte längre är aktuella efter aktuell planändring.  
 
Om ändringen leder till att den ändrade detaljplanen inte längre medför betydande miljöpåverkan ska detta 
redovisas i den nya planbeskrivningen, någon ny miljökonsekvensbeskrivning behövs inte upprättas.  
 
Om man tidigare bedömt att gällande detaljplan inte medför 
betydande miljöpåverkan och det därmed inte finns någon 
befintlig MKB  
 
Finns det risk att föreslagen planändring leder till påverkan på:    

Ja Nej Kommentar 

 
Något riksintresse? Naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, 
högexploaterad kust, yrkesfiske, energiproduktion, 
försvarsmakten, infrastruktur?  
 

   

Naturmiljön/Naturvärden? Naturvårdsplan, nyckelbiotop, 
rödlistade/hotade arter, ekologiskt känsliga områden, natura 
2000, nationalpark, naturreservat, naturminne, djur- 
växtskyddsområde, strandskyddsområde etc.  
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Kulturmiljön?  
 

   

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

   

Miljökvalitetsnormer?  
 

   

Landskaps- och/eller stadsbild?  
 

   

Mark/geologi/topografi?  
 

   

Möjlighet till rekreation?  
 

   

Förändrad mark- och vattenanvändning?  
 

   

Sociala effekter?     

Transporter och kommunikationer?  
 

   

Energikällor?  
 

   

Naturresurser?     

Bedöms den föreslagna planändringen leda till  
 
 leda till att tidigare ställningstagande (att gällande detaljplan 
inte innebär betydande miljöpåverkan) förändras?  
 

   

 
Om ”Ja” valts i något av alternativen ovan: En bedömning om betydande miljöpåverkan görs utifrån den ändrade 
detaljplanens genomförande. Om den ändrade detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram där planändringens miljökonsekvenser redovisas. Om 
den ändrade detaljplanens genomförande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan behöver ingen 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
 

 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Emina Kovacic    Namn 
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef   Anna Lyggemark 
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