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Planområdets ungefärliga lokalisation 
 
 

En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. 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. 
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Då bedömningarna 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 planförslaget kan 
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång. 

Bakgrund  
Karlshamns kommun ansökte om planläggning för ny brandstation vid Oljehamnsvägen på 
fastigheterna Karlshamn 6:1 och Karlshamn 6:5. För ny brandstation kommer en yta på ca 20 000 
m2 att krävas. Samtidigt ansöktes om planläggning av ersättningsmark för kyrkogård. Beslut om 
att pröva ansökan i en detaljplaneprocess togs i byggnadsnämnden 2018-12-05 och 2019-03-06 
togs beslut om att stadsbyggnadsavdelningen ska påbörja arbetet med detaljplanen.  
 

Syfte 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på del av fastigheten 
Karlshamn 6:5. Lokaliseringen är vald av strategiska skäl då platsen ligger i nära anslutning till 
större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela kommunen. I detaljplanen kommer 
användningen att betecknas med T1 - Brandstation. 

 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen ca 1 km väster om Karlshamns tätort Detaljplanen 
avgränsas av Oljehamnsvägen i sydväst, Tubbarydsvägen i väster och en skogsbeklädd höjd i norr 
och nordost. Planområdet omfattar ca 41 000 m2. 
 
Ansökan om planbesked omfattade även att pröva möjligheten att planlägga ersättningsmark för 
kyrkogård. Dessa områden tas inte med i nu aktuell detaljplan eftersom det har konstaterats att de 
innehåller höga naturvärden. Enligt länsstyrelsen är det inte lämpligt med någon exploatering här. 

 

Nuvarande markanvändning 
Platsen är idag obebyggd och utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdskillnader från 15 till 
36 meter. En del av berget måste tas i anspråk av yta för byggnation av brandstation med 
erforderliga funktioner. 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen för området idrott och friluftsliv. Översiktsplanen anger också att höga 
natur-, kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas.  
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Naturvårdsprogram 1993 
Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993 (område K 6, Tubbaryd-Hinseberget) och beskrivs där 
enligt följande; Skogsklätt område med lövblandskog i huvudsak ek och bokdominerad. Ren 
bokskog finns, likaså smärre bestånd av avenbok. På de små höjdpartierna finns tall blandad med 
diverse lövbuskar t ex rönn och oxel. Den fridlysta idegranen finns i området. En del stigar 
genomkorsar området som ofta nyttjas i Sternöskolans verksamhet. Rekommendationer: Den 
norra delen utgörs av kyrkogård. Sternöskolans behov av så kallad närnatur bör beaktas på 
lämpligt sätt. i den framtida markanvändningen inom området.  
 

Detaljplan 
Området omfattas idag av detaljplan A314, som vann 
laga kraft 1991 och reglerar marken till M Begravning, 
gravområde, naturmark och Natur.  
 

Riksintressen 
Hela området omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust. Kustzonen spelar en särskilt 
viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och för 
det rörliga friluftslivet. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 
Riksintresset bedöms inte påverkas av åtgärder i aktuell 
ansökan. Området ingår även i biosfärområde Bleking 
Arkipelag.   
 
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret 
med särskilt behov av hindersfrihet. 

                        

Djur- och naturvärden 
Nordväst och sydost om planområdet finns rikligt med skyddsvärda träd som identifierats av 
länsstyrelsen och landskapsvårdarna.  
 
Delar av de områden som initialt pekats ut som möjlig ersättningsmark för kyrkogårdsändamål 
omfattas av kommunens grönstrukturplan och har i gällande detaljplan beteckningen Natur. I 
dessa områden finns mycket höga värden knutna till gamla grova ekar. Här har också noterats 
läderbagge, en skalbagge som omfattas av artskyddsförordningen, samt flera andra rödlistade 
arter. Bedömningen är att dessa områden inte är lämpliga för någon som helst exploatering och 
kommer att ligga utanför nu aktuell detaljplan.  
 
Med anledning av de djur- och naturvärden som finns i planområdets närhet har en 
naturvärdesinventering, inklusive inventering av fladdermusfaunan, gjorts i ett tidigt skede. 
Sammanfattningsvis påträffades ett trettiotal skyddsvärda träd inom inventeringsområdet som 
bedömts kunna vara av betydelse för läderbagge. Läderbagge har påträffats i träd i 
inventeringsområdets nordvästra hörn men bedöms på sikt även kunna sprida sig till andra 
lämpliga träd inom området. Inom inventeringsområdet noterades även en rik fladdermusfaun. 

Plankarta gällande detaljplan 
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Inom naturvärdesobjekt N07 finns ett antal äldre tallar som bedömts vara lämpliga miljöer för 
reliktbock, som är en rödlistad art. Då detta område kommer att exploateras föreslås tallarna 
placeras i en faunadepå, inom eller utanför planområdet. 

 
Sammanfattningsvis bedöms inte detaljplanen påverka några större naturvärden inom 
planområdet. Exploatering av detaljplaneområdet bedöms inte heller påverka läderbaggens 
utbredning. Vid samrådsmöte med länsstyrelsen 2019-10-07 beslutades att det inte behövs någon 
dispensansökan eller vidare samråd när det gäller läderbagge eller fladdermöss.  
 

 

Utpekade naturvärdesobjekt (WSP 2019-08-30) i förhållande till planerad brandstation 
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Utgångspunkten för lokalisering av räddningstjänsten är den riskinventering som har gjorts för 
kommunerna i västra Blekinge. Riskinventeringen identifierar ett antal riskanläggningar i 
kommunerna och behandlar konsekvenserna vid exposition, brand och utsläpp till miljön. 
Inventeringen identifierar även transportleder med stor risk för farligt godsolyckor, ras- och 
skredområden, översvämningskänsliga områden mm. De största riskerna avseende 
riskanläggningar är lokaliserade till Karlshamns kommun och framförallt verksamheten på västra 
kajen. Även oljehamnen, gasolterminalen och kraftverket i Oxhaga, massafabriken i Mörrum och 
isbanan i Vägga nämns som stora risker.  
 
Flera av de risker som finns upptagna i de kommunala riskanalyserna klassas som anläggningar 
med farlig verksamhet. Verksamheterna innebär fara för att en olyckshändelse ska orsaka 
allvarliga skador på människor eller i miljön. Även de s.k. Sevesoanläggningarna finns upptagna i 
de kommunala riskanalyserna. Vid dessa anläggningar hanteras större mängder kemikalier på en 
begränsad geografisk yta. Risken med brand i oljecisterner eller större ammoniakutsläpp är risker 
som snabbt påverkar staden Karlshamn och dess invånare. Det innebär att räddningstjänsten 
måste ha en kort inställelsetid för att snabbt kunna vara på plats till exempel  i oljehamnen, i 
Oxhaga och på Västra kajen. I praktiken innebär det att räddningstjänsten måste kunna nå 
verksamheter på Västra Kajen och Oljehamnen inom 10 minuter från inkommet larm. 
Med tanke på andra olyckor är det också en förutsättning att det finns goda möjligheter att 
snabbt nå större trafikleder som Riksväg 29 och E22:an. 
 
Brandstationens placering har också betydelse för utrymningssäkerheten vid brand i bostad och 
liknande byggnader. Räddningstjänstens stegutrustning utgör bostadens utrymningsväg och 
kravet är insats inom 10 minuter även i dessa fall. Placeringen är också av vikt för 
räddningstjänstens RiB-medarbetare (deltidsbrandmän) som ska kunna rycka ut från 
brandstationen inom fem minuter. Utifrån ovanstående perspektiv har flera stadsnära platser för 
lokalisering av räddningstjänsten prövats. 
 

Nollalternativ - att vara kvar på samma plats som tidigare 
Den nuvarande brandstationen är utdömd på grund av föroreningar i byggnaden och den ska 
rivas. Flödena inom stationen fungerar inte för en modern brandstation, vilket försenar 
utryckning och skapar en dålig arbetsmiljö. Det saknas tillräckliga utrymmen för att kunna 
uppfylla dagen tex omklädning kvinnor respektive män, samt övrig utrusning. Eftersom det 
saknas utrymmen för att skilja på smutsig och ren utrustning och kläder medför det en hälsorisk. 
Fastigheten ligger lågt och det finns en översvämningsrisk vid höjda vattennivåer i Mieån och 
med tanke på framtida höjning av havsytan. Eftersom räddningstjänsten måste kunna fortsätta 
sin verksamhet under byggtiden är det inte heller praktiskt genomförbart att bygga en ny station 
och samtidigt behålla den gamla under byggtiden på samma fastighet.  
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Alternativ för ny lokalisering 
Lokalisering i anslutning till sjukhuset i Karlshamn 
En lokalisering i anslutning till sjukhuset skulle ge snabb tillgång till E22:an men också till 
genomfartsleden mellan Karlshamn och Asarum. Det är möjligt att snabbt nå Västra kajen och 
Oljehamnen. Dessutom finns en närhet till ambulansverksamhet. 
 

1. En fördelaktig placering skulle vara i direkt anslutning till sjukhuset, gärna på de befintliga 
parkeringsytorna. Det är i nuläget inte möjligt att ta i anspråk sjukhusets parkeringsplatser 
för att bygga en brandstation. Det finns ingen alternativ parkeringsyta i närområdet och 
Region Blekinge har inga planer på att bygga parkeringshus. Denna lokalisering valdes bort. 

 
2. Det finns också ett område mellan sjukhuset och E22:an som skulle vara en bra placering 

ur räddningsperspektiv. Där finns idag två villor men också ett område med ett mycket 
stort antal skyddsvärda träd. Dessa träd är utpekade i länsstyrelsens tidigare inventering av 
skyddsvärda träd. Med tanke på det stora antalet skyddsvärda träd valdes denna lokalisering 
bort i ett tidigt skede. Dessutom ligger området inom skyddsavståndet för transporter av 
farligt gods om 30 meter. 
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Lokalisering i anslutning till kyrkogård 
3. Området mellan Vilans kyrkogård och Hagalundsvägen har också ett potentiellt intressant 

läge. Området ligger lite högre och riskerar inte att påverkas i samband med 
översvämningar. Det är kyrkan som äger marken och de vill prioritera området för sina 
kommande behov. Området ligger nära bostadsbebyggelse och har en sämre trafiksituation 
än andra alternativ. Denna lokalisering valdes bort. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Lokalisering i området vid Tubbaryd 
En lokalisering i området runt Tubbaryd ger snabb tillgång till Riksväg 29 och till E22:an. 
Dessutom ligger det nära viktiga riskobjekt i Oljehamnen och på västra Kajen. Området ligger lite 
högre och riskerar inte att påverkas i samband med översvämningar. 
 

4. Området mellan rondellen vid Oljehamnsvägen och kommunens verksamheter i Tubbaryd 
har ett mycket bra läge för en brandstation. Detta område är utpekat som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. Därför valdes denna lokalisering bort. 

 
5. Området norr om Vekerumsvägen, mellan rondellen och område med verksamheter. Här 

finns ett bra läge, men även delar av detta område är utpekat som nyckelbiotop. Det är 
dessutom svårt att få mer än ett alternativ för in och utfart. Denna lokalisering valdes bort 
med tanke på naturvärden och trafiksituation.  
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6. Tubbaryd, nuvarande läge för VMAB:S återvinningscentral och kommunala förråd. För att 

kunna använda denna yta måste först alternativ finnas för att flytta dessa verksamheter. 
Området bedöms inte kunna användas inom de närmaste åren. En begränsning för 
området är också järnvägen. Ytan närmast järnvägen kan inte utnyttjas eftersom det finns 
en risk med tanke på transporter av farligt gods på järnvägen. Ett skyddsavstånd om minst 
30 meter måste upprättas från järnvägen räknat. Inom den ytan ska inte plats för 
stadigvarande vistelse anordnas. Trafik och störningssituationen är sämre än för andra 
alternativ med tanke på närheten till bostadsområden. Denna lokalisering valdes bort med 
tanke på tidsperspektiv och trafiksituation. 

 
7. Området öster om Oljehamnsvägen/söder om Tubbarydsvägen. Detta läge har bra 

möjligheter att få en bra trafiksituation och området där räddningstjänsten ska placeras har 
inga höga naturvärden. Placeringen ligger däremot inom 500 m buffertzon för den hotade 
arten läderbagge. Med tanke på att denna lokalisering också ligger längre ifrån bostäder 
jämfört med övriga alternativ är det låg risk för störningar som påverkar boendemiljöer i 
närområdet, jämfört med andra alternativ. Utrymme för ett övningsområde finns i området 
mot bakgrund av att befintligt övningsområde i Stilleryd avvecklas vid en omlokalisering. 
Med hänsyn till behovet av att snabbt kunna nå riskobjekt, tillgång till viktiga vägar, 
naturvärden och risk för att störa boende är vår bedömning att detta är den bästa 
lokaliseringen.  
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Kravet på strategisk miljöbedömning gäller inte planer och program som endast syftar till att 
tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, MB 6 kap 3 §1. Nedan redovisas likväl kommunens 
ställningstagande utifrån kända förutsättningar. 
 
Med hänsyn av de höga naturvärden som tidigt i processen identifierats i de delar som var tänkta 
som ersättningsmark till kyrkans ändamål, kommer dessa områden inte att ingå i aktuell detaljplan 
som nu endast kommer att utgå från brandstationens behov.  Den naturinventering som 
genomförts visar inte på några djur- eller naturvärden med högsta naturvärdesklass inom 
planområdet.  
 
Samråd har vid flera tillfällen skett med länsstyrelsen som även gjort platsbesök tillsammans med 
kommunens tjänstemän. Exploatering av detaljplaneområdet bedöms inte påverka läderbaggens 
utbredning eller fladdermössens habitat. Sammanfattningsvis är det inte aktuellt med något 
samråd kopplat till naturvärden för detaljplanen och inte heller några krav på 
kompensationsåtgärder. 
 
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att 
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett 
sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver 
upprättas. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning.     
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I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 

Riksintressen enligt 3 och 4 
kap MB 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

  
X 

 

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

  
X 

 

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

  
X 

 

Område av riksintresse för friluftsliv?  X  

Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

X  
 

Hela området omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust. Kustzonen spelar en 
särskilt viktig roll, både för natur- och 
kulturmiljövård och för det rörliga 
friluftslivet. Bestämmelserna utgör inte 
något hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter. Riksintresset bedöms inte påverkas 
av åtgärder i aktuell detaljplan. Området 
ingår även i biosfärområde Bleking 
Arkipelag. 

Område av riksintresse för yrkesfiske?   
X 

 
Berörs ej. 

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

  
X 

 
Berörs ej. 

Område av riksintresse för 
försvarsmakten? 

X  Området omfattas av riksintresse för 
totalförsvaret med särskilt behov av 
hindersfrihet. Området ligger inom den 
MSA-påverkande zonen för Ronneby 
flygplats. En hög kommunikationsmast 
kommer att anläggas inom planområdet 
varpå flyghindersanalys kan behöva göras i 
ett kommande bygglovsskede.  
Försvarsmakten, luftfartsverket och berörda 
flygplatser är remissinstanser i planarbetet. 

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 

X  
 

Väg 29 är av riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken kap. 3.  
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt. 
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Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsplan?  X  Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993 
(område K 6.Tubbaryd-Hinseberget) och 
beskrivs där enligt följande; Skogsklätt 
område med lövblandskog i huvudsak ek 
och bokdominerad. Ren bokskog finns, 
likaså smärre bestånd av avenbok. På de små 
höjdpartierna finns tall blandad med diverse 
lövbuskar t ex rönn och oxel. Den fridlysta 
idegranen finns i området.  
 
En del stigar genomkorsar området som ofta 
nyttjas i Sternöskolans verksamhet.  
 
Rekommendationer: Den norra delen utgörs 
av kyrkogård. Sternöskolans behov av 
närnatur bör beaktas på lämpligt sätt i den 
framtida markanvändningen inom området.  
 
Naturvårdsplanens rekommendationer 
angående närnaturens värde för skolan ska 
beaktas i planarbetet. De stigar som finns 
inom planområdet kommer att försvinna 
vilket kommer att påverka tillgängligheten 
till området närmas Oljehamnsvägen 
negativt. 
 

Naturvårdsplan 1993 

Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 X Väster om Tubbarydsvägen finns ett område 
som är utpekat som nyckelbiotop, lövrik 
barrnaturskog.  
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Nyckelbiotop, Skogsstyrelsen 
 

Biotopskydd, viktiga biotoper?  X  Nordost och söder om planområdet finns 
rikligt med skyddsvärda träd som har 
identifierats av länsstyrelsen och 
landskapsvårdarna. Dessa träd får inte 
skadas. Om grova träd (stamdiameter på 
>80 cm) skall tas ned kan det kräva anmälan 
om samråd till länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 
§ miljöbalken.  I dessa områden finns också 
läderbagge, vilket gör att nedtagning av 
grövre ekar och ihåliga träd även kan kräva 
dispens från artskyddsförordningen. 
 
Efter en tidig dialog (inklusive platsbesök) 
med länsstyrelsen har det konstaterats att 
kyrkogårdsändamålet inte går att kombinera 
med att bevara träden, som det först var 
tänkt, varför dessa områden inte kommer att 
ingå i ny aktuell detaljplan.   
 
Med anledning av de höga naturvärden som 
finns i planområdets närhet har en 
naturinventering gjorts i ett tidigt skede av 
detaljplanen.  

Rödlistade, hotade arter?  X  I det norra området, vid Tubbaryd, finns 
mycket höga värden knutna till gamla grova 
ekar. Här finns flera rödlistade arter, bland 
annat läderbagge som omfattas av 
artskyddsförordningen.  
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Höga naturvärden och läderbagge, gör att 
nedtagning av grövre ekar och ihåliga träd 
kan kräva dispens från 
artskyddsförordningen.  
 
Med anledning av de höga naturvärden som 
finns i planområdets närhet har en 
naturinventering gjorts i ett tidigt skede av 
detaljplanen.  

Ekologiskt känsliga områden?  X Det finns inga, utöver ovan nämnda djur- 
och naturvärden, ekologiskt känsliga 
områden utpekade inom planområdet eller 
dess närhet.  

Natura 2000?  X Berörs ej. 

Nationalpark?  X Berörs ej. 

Naturreservat?  X Berörs ej. 

Naturminne?  X Berörs ej. 

Djur-/växtskyddsområde?  X Berörs ej. 

Strandskyddsområde?  X Berörs ej. 

Vattenskyddsområde?  X Berörs ej. 

Landskapsbild?  X Berörs ej. 

Annan känslig eller värdefull natur?  X  Se texter ovan om naturvärden bland annat i 
form av gamla ekar och läderbaggar ovan. 

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

 X I nordväst, strax utanför området som är 
markerat i ansökan, finns en fornlämning i 
form av en stensättning. Denna bedöms inte 
påverkas av detaljplanen. 

Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

  
X 

 
Berörs ej. 

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

  
X 

 
Berörs ej. 

Viktiga kulturvärden?   X Berörs ej. 

Kulturreservat?   X Berörs ej. 

Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för 
all planering:  
1) Begränsad klimatpåverkan, 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Begränsad klimatpåverkan.  En modern 
brandstation med modern teknik avseende 
uppvärmning m.m. kommer att vara mer 
hållbar och utgöra mindre klimatpåverkan 
jämfört med den befintliga. Brandstationen 
kommer att vara ansluten till fjärrvärme och 
ha solceller för egen elproduktion.  
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2) Frisk luft,  
 
 
 
 
3) Bara naturlig försurning,  
 
 
 
 
 
4) Giftfri miljö,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Skyddande ozonskikt,  
 
 
6) Säker strålmiljö,  
 
 
 
 
7) Ingen övergödning,  
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

Lösningar för alternativ med förnybar 
reservkraft kommer att ses över.  
 
2) Frisk luft 
Närmare och snabbare vägar för utryckning 
minskar andelen transportsträckor vilket ger 
mindre utsläpp av avgaser och partiklar. 
 
3) Bara naturlig försurning,  
Målet bedöms inte påverkas då det förutsätts 
att vatten från fordonstvätt, övningsfält och 
dylikt tas om hand på enligt gällande 
riktlinjer. 
 
4) Giftfri miljö,  
En modern brandstation med modern 
teknik avseende omhändertagande av 
kemikalier ger bättre förutsättningar för en 
giftfri miljö. Det handlar om allt från 
omhändertagande av brandmännens 
kontaminerade kläder till hantering av 
fordonstvätt och eventuella utsläpp på 
särskilt anpassad övningsplats. Vid övning 
ersätts tidigare användning av tändvätska 
med gasol. Släckning kommer framförallt att 
ske med vatten. Ibland kommer 
handsläckning att ske med brandskum.  
 
En övningsplatta kommer att anläggas för 
att kunna samla upp skum och på så sätt 
undvika föroreningar till yt- och 
grundvatten. I dagvattenutredningen 
beskrivs hur kontaminerat släckvatten ska 
hanteras. 
 
5) Skyddande ozonskikt,  
Målet bedöms inte påverkas. 
 
6) Säker strålmiljö,  
En kommunikationsmast kommer att 
placeras på fastigheten. Strålsäkerheten 
bedöms dock inte påverkas. 
 
7) Ingen övergödning,  
Målet bedöms inte påverkas. 
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8) Levande sjöar och vattendrag, 9) 
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav 
i balans, 11) Myllrande våtmarker,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Levande skogar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Levande sjöar och vattendrag, 9) 
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav i 
balans, 11) Myllrande våtmarker; 
En modern brandstation med modern 
teknik avseende omhändertagande av 
kemikalier ger bättre förutsättningar för en 
giftfri miljö och minskar risken för utsläpp 
till vattendrag, sjöar och grundvatten vilket 
bör ha en positiv effekt på ovanstående 
miljömål. Brandstationen kommer att vara 
ansluten till kommunalt VA. Utsläpp från 
biltvättsanläggning kopplas till kommunala 
avloppsnätet. Ev. någon om val av 
tvättkemikalier. 
 
Infiltrationslösningar kommer att ses över 
för att kunna omhänderta dagvatten från 
brandstationen. Ev. kan gröna tak bli aktuellt 
för att kunna hantera större vattenmängder 
på fastigheten och samtidigt minska behovet 
av kyla i anläggningen. 
 
 12) Levande skogar,  
Planen kommer att ta orörd mark i anspråk 
vilket till viss del kommer att påverka 
miljömålet Levande skogar negativt. 
Skogsområdet nordväst om planområdet 
innehåller höga värden för djur och natur, 
bland annat med ett antal stora gamla ekar 
och läderbagge. Skogsbacken har också 
värde för friluftslivet. Området är idag 
planlagt som natur och kommer inte att ingå 
i nuvarande plan. 
 
En naturinventering har genomförts för att 
utreda hur dessa värden kan skyddas från att 
påverkas av den exploatering som 
detaljplanen medför. Samråd har också skett 
med länsstyrelsen. Sammanfattningsvis är 
det inte aktuellt med något samråd kopplat 
till naturvärden för detaljplanen och inte 
heller några krav på kompensationsåtgärder. 
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13) Ett rikt odlingslandskap,  
 
 
 
 
14) Storslagen fjällmiljö,  
 
 
5) God bebyggd miljö,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Ett rikt växt- och djurliv?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

13) Ett rikt odlingslandskap,  
Målet bedöms inte påverkas då ingen 
jordbruksmark eller i övrigt odlad mark 
berörs. 
 
14) Storslagen fjällmiljö,  
Berörs ej. 
 
15) God bebyggd miljö,  
En ny brandstation kommer att utgöra en 
modern och hälsosam arbetsmiljö för dem 
som arbetar där. 
 
Byggnaderna ska utformas med hög 
arkitektonisk kvalitet.  
 
Under byggtiden kommer ljudmiljön att 
påverkas för närliggande bostadsområden, 
pga av sprängningar. När räddningstjänsten 
väl är på plats kommer inte ljudmiljön 
påverkas. 
 
En god bebyggd miljö i staden som helhet 
förutsätter att det finns en fungerande 
räddningstjänst som har möjlighet att snabbt 
vara på plats, varför en ny brandstation på 
sikt kan inverka positivt på målet god 
bebyggd miljö ur ett generellt perspektiv. 
 
Den valda placeringen är bättre än 
nuvarande placering ur 
översvämningssynpunkt. Nuvarande läge 
intill Mieån innebär att brandstationen 
riskerar att översvämmas vid höga flöden i 
ån och högt vattenstånd i havet. Med den 
nya planeringen har klimatanpassning 
beaktats för ett säkrare läge. 
 
16) Ett rikt växt- och djurliv? 
Planen kommer att ta orörd mark i anspråk 
vilket till viss del kommer att påverka 
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv negativt. 
De identifierade natur- och djurvärden som 
finns kommer har inventerats och kommer 
att beaktas. 
 



 

Karlshamns kommun 
 
 
 

 
Sida 

17(24) 

Datum 2020-03-03 
Rev. 2020-06-09  

Dnr 
2018/3724 

  

 

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 X Bedömningen är att inga 
miljökvalitetsnormer kommer att 
överskridas. 

Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

X  Landskapsbilden längs Oljehamnsvägen 
kommer att förändras då en ny brandstation 
kommer att vara iögonfallande. Det finns 
inga bostäder med utsikt mot området. 

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 X Planområdet ligger nedanför en skogsbacke 
som fortsatt kommer att vara tillgänglig för 
allmänheten. På platsen där brandstationen 
planeras växer idag träd och sly.  

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 X Exploateringen kommer att kräva en del 
sprängning. Ingen värdefull geologisk 
formation har identifierats på platsen.  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 X Längs Oljehamnsvägen finns stråk utpekade 
med risk för ras och skred. Inför byggnation 
behöver en geoteknisk markundersökning 
göras  

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

X  Delar av marken inom planområdet kommer 
att hårdgöras vilket medför att marken 
kommer att bearbetas. 

Ändring av topografin?  X  Exploateringen kommer att kräva en del 
sprängningsarbeten och delar av det 
befintliga berget kommer att jämnas ut. 

Ökad erosion?   X Markens höjder kommer att ändras. Berg 
planas ut och mark fyllas upp. En utredning 
avseende massbalans har tagits fram. Då 
stora åtgärder måste vidtas i marken har man 
stora möjligheter att motverka framtida 
erosion. 

Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

X  Marken är idag obebyggd och detaljplanerad 
för gravändamål. I nu aktuellt planförslag 
föreslås användningen T, Trafik. Planen 
kommer att utformas för att en ny 
brandstation ska kunna lokaliseras här. 
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Vatten  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

 X Frågor om ytvattnet utreds och beskriv en 
framtagen dagvattenutredning. 

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning? Behöver 
åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?  

X  Då ytor kommer att hårdgöras blir markens 
infiltrationsförmåga förändrad. I den till 
planen hörande dagvatten-utredning ges 
förslag på åtgärder för att hantera 
dagvattnet.  

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

 X En dagvattenutredning som bland annat 
belyser dessa frågor har tagits fram. 

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 X En dagvattenutredning har tagits fram för att 
bland annat belysa dessa frågor. 

Att människor eller egendom utsätts 
för risker i samband med 
översvämning?  

 X Området ligger inte inom område där risk 
för översvämning föreligger. 

Att enskilda avlopp krävs i området? 
Är området särskilt känsligt med 
tanke på dessa?  

 X Det kommer inte att vara aktuellt med 
enskilda avlopp. 

Luft  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 X Den nya placeringen av brandstationen 
kommer att ge kortare och snabbare 
utryckningsvägar vilket borde ge minskade 
utsläpp i form av avgaser från 
räddningsfordon och personalens bilar. 

Obehaglig lukt?   X Berörs ej. 

Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

  
 
X 

 
 
Berörs ej. 

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?  X  Planen kommer att ta orörd naturmark i 
anspråk vilket till viss del kommer att 
påverka befintliga ekosystemtjänster 
negativt. Påverkan bedöms dock bli 
marginell då merparten av skogsbacken 
kommer att bevaras intakt. 

Positiva eller negativa förändringar för 
växt- och djurarter/samhällen? 

X  Planen kommer att ta orörd naturmark i 
anspråk vilket till viss del kommer att 
påverka vissa växt- och djurarter negativt om 
än i begränsad omfattning. En 
naturinventering har genomförts för att 
kartlägga vilka naturvärden som finns inom 
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området. Inom själva detaljplaneområdet 
finns inga höga naturvärden. Däremot ligger 
detaljplaneområdet inom 500 buffertzon för 
en lokal med läderbagge. Därför har särskild 
fokus i naturinventeringen lagts på att ringa 
in nuvarande utbredningsområde för 
läderbagge och intressanta framtidsträd för 
läderbagge inom ett större område än 
detaljplanen. Räddningstjänsten ligger cirka 
400 m från den lokal där läderbaggen finns. 
Läderbaggen är knuten till en lokal med 
begränsad yta och det saknas framtidsträd 
för läderbagge inom detaljplaneområdet. 
Detaljplanen anses inte ha någon påverkan 
på läderbaggens nuvarande status eller för 
eventuell för framtida utbredning.  
 
Inom det större området från Tubbaryd ner 
mot Hinseleden födosöker ett tiotal 
fladdermusarter, bl.a. barbastell. 
Fladdermössinventeringen visar att 
inventeringsområdet som helhet har stor 
betydelse för födosök, däremot bedöms 
själva detaljplaneområdet inte ha någon 
större betydelse för fladdermössen.  
 
Med anledning av ovanstående naturvärden 
har samråd skett med länsstyrelsen. 
Sammanfattningsvis är det inte aktuellt med 
något samråd kopplat till naturvärden för 
detaljplanen och inte heller några krav på 
kompensationsåtgärder. Exploatering av 
detaljplaneområdet bedöms inte påverka 
läderbaggens utbredning eller 
fladdermössens habitat negativt. 

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   X Planen bedöms inte medföra inte att några 
stråk för djur och fåglar berörs negativt. 

Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 X Berörs inte. 
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Planens påverkan på 
övergripande miljöeffekter 

Ja Nej Kommentarer 

Har planens genomförande betydelse 
för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer eller 
program medför? 

 X Berörs ej. 

Har planen betydelse för att främja en 
hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i 
övrigt? 

X  
 

Räddningstjänsten har bland annat ett 
tillsynsansvar när det gäller hantering av 
diverse miljöfarliga medel. En modern 
brandstation ger räddningstjänsten bättre 
förutsättningar att bidra till en hållbar 
utveckling i samhället.  

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

X  
 
 

Bedömningen är att en moderna 
brandstation underlättar möjligheten för 
räddningstjänsten att följa 
miljölagstiftningen när det gäller att ta hand 
om miljöfarligt avfall. 

 
 

 

Rekreation och rörligt 
friluftsliv  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

 X Den del av skogen som företrädsesvis 
används för lek, idrott och rekreation av 
skola, förskola och föreningar kommer att 
lämnas orörd.  

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 X De stigar som finns inom planområdet 
kommer att försvinna (röda i kartan) vilket 
kommer att påverka tillgängligheten till 
området närmas Oljehamnsvägen negativt. 
Det finns goda möjligheter att nå 
kvarvarande stigar (gröna) från 
Tubbarydsvägen. 
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Stigar inom och utanför planområdet 

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  X  Vid larm och utryckning kommer tillfälligt 
störande ljud att förekomma.  

Risk för vibrationer?  X  Under byggnadsfasen och särskilt vid 
sprängningsarbeten kommer vibrationer i 
marken att förekomma. 

Bländande eller störande ljus?  X  Vid utryckning kommer sken från 
varningslampor att förekomma. Det finns 
ingen bostadsbebyggelse i närområdet som 
riskerar att störas av detta. 

Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 X En kommunikationsmast kommer att 
placeras inom området. Denna bedöms 
inte utgöra någon risk avseende 
elektromagnetiska fält. 

Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 X Förutsättningarna bedöms inte förändras 
med detaljplanen. 

Risk för olycka eller utsläpp av hälso-
/miljöfarliga ämnen eller strålning?  

 X Oljehamnsvägen är utpekad som 
rekommenderad väg för farligt gods. En 
riskanalys har tagits. Ett bebyggelsefritt 
avstånd från vägen upprättas. Inom detta 
avstånd får inte byggnader med plats för 
stadigvarande vistelse uppföras. 

Farliga arbetsmiljöer?   X En modern brandstation ger bättre 
förutsättningar för en bra och säker 
arbetsmiljö. 

Påverkan på folkhälsoeffekter?   X En ny modern brandstation kan ha positiva 
folkhälsoeffekter genom snabbare 
livräddande insatser. 
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Påverkan på förorenad mark?  X Det finns inga uppgifter om förorenad 
mark i området. 

Närhet till djurhållning?  X Det finns ingen djurhållning i närområdet. 

Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

 X Det finns inga befintliga eller planerade 
bostäder inom planområdet. 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

X  Marken är idag obebyggd. Planen kommer 
att utformas för att en ny brandstation ska 
kunna lokaliseras här. 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

X  Marken är idag detaljplanerad för M 
Begravning och gravändamål. I nu aktuellt 
planförslag föreslås användningen T1, 
Räddningstjänst och E1, Tekniska 
anläggningar hörande till 
räddningstjänstens funktioner.  

Påverkan på andra tänkta projekt?  X Berörs ej. 

Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

X  Räddningstjänsten är i sig en viktig 
samhällsservice. I övrigt berörs ingen 
samhällsservice. 

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

 X Oljehamnsvägen är tungt trafikerad vilket 
medför trafikbuller. En beräkning av 
vägtrafikbuller har tagits fram. 

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?   X Berörs ej. 

Högre jämställdhet?  X  Arbetsplatsen kommer att utformas med 
målet att uppnå jämlikhet för 
arbetstagarna. 

Bättre tillgänglighet?   X Allmänhetens tillgänglighet till platsen 
kommer att begränsas. 

Bättre service?  X  Räddningstjänsten är i sig en viktig 
samhällsservice som med planen får bättre 
förutsättningar. 

Ökad trygghet?  X  Räddningstjänsten är i sig en viktig 
samhällsservice som med en modern 
station med placering ger ökad trygghet. 

Transporter och 
kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

X  Brandstationen kommer att behöva 
leveranser av diverse material. Med den nya 
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placeringen behöver transporter inte längre 
gå genom bostadsområden. 

Påverkan på parkeringsmöjligheter?   X Parkering kommer att ske på kvartersmark. 

Ökad trafikfara?  X En trafikutredning har tagits fram och i 
den presenteras lösningar med fokus på 
trafiksäkerhet.  

Barriäreffekter?  X Berörs ej. 

Energi 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 
 
 

X Det finns möjlighet att ansluta till 
fjärrvärmenätet. Brandstationen kommer 
att ha solceller för egen elproduktion. 

Behov av nya system för distribution?  X  

Naturresurser 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 X Brandstationen kommer i större 
utsträckning att använda förnybara 
energikällor, jämfört med nuvarande 
station. 

Ianspråktagande av jordbruksmark?  X Berörs ej. 

Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

 X Berörs ej. 
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Tidigt samråd med länsstyrelsen 
Enligt yttrande daterat 2019-10-23 instämmer länsstyrelsen i kommunens bedömning att en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas till 
planärendet. 
 
 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
9 juni 2020 
 
 
 
Lena Jarl Hellgren    Emina Kovacic 
Planarkitekt     Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef 

 
 
 
 
Bilagor 
 
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2019-10-23 
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Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd 

Annica Karlsson 

010-2240167 

 

Karlshamns kommun 

c/o Stadsbyggnadsavdelningen 

 

374 81 Karlshamn 

 

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr 

SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 

  010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge  

Yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för 

del av fastigheten Karlshamn 6:5, Brandstation i Karlshamn, Karlshamns 

kommun 

Er beteckning: 2018:3724 

Sammanfattning 

Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på del av fastigheten Karls-

hamn 6:5. För ny brandstation kommer en yta på cirka 15 000–20 000 kvm att krävas. 

Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen, cirka 1 km väster om Karlshamns tätort, och är 

idag ett obebyggt och kuperat skogsområde. 

I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, anges den huvudsakliga ut-

vecklingsinriktningen för området idrott och friluftsliv. Översiktsplanen anger också att höga 

natur-, kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas. 

Gällande detaljplan anger markanvändning för gravområde, naturmark och natur. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en stra-

tegisk 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 länssty-

relsen har härmed skett.   

Länsstyrelsens synpunkter och råd  

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

Riksintresse 

Hela området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. Länsstyrel-

sen delar kommunens bedömning att riksintresset inte bedöms påverkas negativt av detaljplane-

förslaget.  
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Området berörs av riksintresse för totalförsvaret, MSA-område och område med särskilt behov 

av hinderfrihet vilket innebär att inga höga byggnader får uppföras i området. En hög kommuni-

kationsmast kommer att anläggas inom planområdet varpå flyghindersanalys kan behöva göras i 

ett kommande bygglovsskede. Ronneby flygplats, Luftfartsverket samt Försvarsmakten är sakä-

gare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Före byggstart (då bygglov eller miljö-

tillstånd finns) ska också blanketten flyghinderanmälan enligt Luftfartsförordningen SFS 

2010:770 skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål 

(högre än 45 meter och belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare in-

formation se www.forsvarsmakten.se där blankett finns. 

Området ingår även i biosfärområde Blekinge Arkipelag.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Buller  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en bullerutredning ska tas fram under 

planarbetet för att utreda störande ljud från utryckningar. 

Risk för olyckor och erosion  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en riskanalys ska tas fram under planar-

betet. Även in- och utfarter till brandstationen behöver studeras och redovisas i planhandling-

arna. 

Planområdet angränsar till Oljehamnsvägen som har utpekade stråk med risk för ras och skred. 

Det finns även risk för ökad erosion i samband med exploateringen. Länsstyrelsen ser positivt 

på att kommunen har för avsikt att utreda detta under planarbetet.  

MKN  

Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser 

om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen ut-

sedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft och vatten. ”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). 

Kommunen behöver i det fortsatta arbetet redovisa miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. 

Dagvatten 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en dagvattenutredning ska tas fram under plan-

arbetet för att utreda behov av rening och fördröjning av dagvatten. 

Dricksvatten, grund- och ytvatten 

Ungefär en kilometer norr om planområdet finns en grundvattentäkt som utgör en reservvatten-

täkt för dricksvatten. Täkten är sedan tidigare förorenad och är därför väldigt lågprioriterad 
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bland Karlshamn kommuns dricksvattentäkter, dock är den fortfarande klassad som en grund-

vattenförekomst i SGU:s Vattentäktsarkiv. Eftersom det finns få grundvattentäkter i Blekinge 

som är lämpliga för dricksvattenuttag anser länsstyrelsen att det är väldigt viktigt att förhindra 

att en potentiell dricksvattenförekomst förorenas ytterligare.  

Med hänsyn till vattentäktens placering anser länsstyrelsen att den valda lokaliseringen för den 

nya brandstationen är den mest lämplig gentemot de alternativa placeringarna. Detta eftersom 

brandstationen kommer att ligga nedströms vattentäkten och därmed på längst avstånd från vat-

tentäkten. Den föreslagna placeringen är även mer fördelaktigt jämfört med den nuvarande 

brandstationen som ligger uppströms vattentäkten och alldeles i närheten av Mieån.  

I planhandlingarna behöver det framgå att det är av största vikt att brandstationen hanterar sina 

kemikalier på ett optimalt sätt för att förebygga föroreningsrisken till vatten. Brandstationer har 

oftast farliga kemikalier exempelvis PFAS (finns i brandskum) som påverkar vattenmiljön och 

gör vatten direkt olämplig för dricksvatten.  

Planhandlingar behöver även redovisa varifrån vatten, för exempelvis övning och tankbilar, ska 

tas ifrån.  

Enligt kommunen kommer stora ytor att hårdgöras vilket kommer att påverka infiltrationsför-

mågan på platsen negativt och bidra till att stor mängd dagvatten kommer att behöva hanteras. 

Länsstyrelsen vill framföra att det är väldigt viktigt att dagvattenhantering sker så att det inte fö-

religger någon risk att föroreningarna sprids till grund- och ytvattnet. Därför anser länsstyrelsen 

att detta ska tas stor hänsyn till i kommande dagvattenutredning, som ska vara grundlig.   

Djur- och naturmiljö 

Detaljplaneområdet ligger inom spridningsavstånd, 500 meter, från kända förekomster av läder-

bagge. Läderbaggen är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) 4§. 

Den naturvärdesinventeringen som WSP tagit fram på uppdrag av Karlshamns kommun visar att 

läderbaggen enbart förekommer på den tidigare kända lokalen. Inventeringen visar också var det 

finns potentiellt intressanta framtidsträd för läderbagge. Inom det område som omfattas av de-

taljplanen för räddningsstation finns varken skyddsvärda träd eller framtidsträd. Exploatering av 

detaljplaneområdet bedöms därför inte påverka läderbaggens bevarandestatus i området. 

Naturinventeringen visade även att tio olika fladdermusarter födosöker i området. Enligt natur-

värdesinventering går det inte att utesluta att barbastell föryngrar sig i inventeringsområdet. 

Själva detaljplaneområdet bedöms vara mindre intressant när det gäller fladdermössen.  

Sprängarbeten i området kan komma att påverka mark- och grundvattennivåerna och därmed 

påverka träd öster om räddningsstationen. Karlshamns kommun ska i den kommande dagvatten-

utredningen belysa hur de träd som finns öster om räddningstjänsten påverkas av ändrade vat-

tennivåer. Det är viktigt att inte framtidsträd längre österut påverkas. 

På gränsen mellan Tubbarydsvägen och planområdet ligger en stenmur. Marken på platsen be-

höver höjas, främst ur säkerhetssynpunkt. Muren kommer därför att täckas över av massor. Mu-

ren omfattas inte av det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken, men bedöms ändå kunna 

hysa visa naturvärden. Den kan till exempel utgöra övervintringsplats för groddjur och reptiler 

samt häckningsplats för fåglar. Muren har även ett kulturhistoriskt värde. Karlshamns kommun 
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bör i det fortsatta planarbetet redovisa förslag på kompensationsåtgärder för den borttagna mu-

ren.  

Koppling till miljömålen  

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömå-

len. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2 §. Miljömålen ska en-

ligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 

Kommunen har översiktligt redovisat relevanta miljökvalitetsmål i checklistan och beskrivit hur 

detaljplanen förhåller sig till dessa vilket länsstyrelsen anser är tillräckligt.   

 

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. I kom-

mande planarbete behöver detta redovisas. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt Annica Karlsson som före-

dragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö, vattenvårdshandläggare Su-

sanna Svensson och naturvårdshandläggare Mattias Nilsson. 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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