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Varför görs en undersökning? 
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. 
 
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. 
 
Planuppdraget 
Bakgrund  
En beställning av detaljplan för del av den privatägda fastigheten Mörrum 73:1 inkom 2018-
09-18 från Karlshamnsbostäder, KABO. Utöver KABO:s ansökan har kommunstyrelsen även 
beställt detaljplan för ny förskola inom fastigheten. De två beställningarna behandlas nu i en 
gemensam detaljplan.  
 
Syfte 
Syftet med det aktuella planarbetet är att möjliggöra nya marklägenheter, kontor, 
samlingslokaler samt en ny förskola i området. Förskolan, som kan bli upp till 12 avdelningar, 
ska kunna ersätta befintliga förskolor i Mörrum.  
 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget cirka 800 meter från Mörrum centrum och cirka 1 mil från 
Karlshamns centrum. Planområdet ligger strax väster om Mörrum tätort och avgränsas av 
Gustavsborgsvägen i norr, Perstorpsvägen i väst. I syd och i öst avgränsas planområdet av 
befintliga fastighetsgränser och befintlig järnväg.   
 
Nuvarande markanvändning 
Marken består idag till större del av jordbruksmark. Genom området sträcker sig ett dike och 
strax söder om området går ett järnvägsspår för passagerartrafik. Området är inte bebyggt.  
 
Gällande planer 
Översiktsplan 
I Karlshamns kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04, ingår 
området i utvecklingsområde C2 – Kransbebyggelsen (Mörrum). I Kransbebyggelsen föreslås 
en förtätning och komplettering av både verksamheter och bostäder i en funktionsblandad 
miljö. I översiktsplanen framgår det även att värdefulla naturområden ska bevaras vid 
förändringar inom kransbebyggelsen och att närliggande avfallsanläggning ska beaktas vid 
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förändring av närliggande markanvändning. Anläggningen ligger cirka 1 km sydväst om 
planområdet.  
 
Kommunen har även i översiktsplanen pekat ut 
olika landskapskaraktärer och det aktuella 
området ingår i landskapskaraktären som 
kallas för ”odlingsbygd”. Odlingsbygden 
beskrivs som flack eller svagt kuperad mark 
som består av åkrar, betesmarker, 
fruktodlingar, golfbanor med mera. Slätterna 
bryts upp av holmar eller bergiga partier.  
 
Värdet av öppna områden, samt karaktärens relativa ovanlighet i kommunen, ger den en viss 
känslighet för påverkan. Tätorter omgivna av denna karaktär, exempelvis Mörrum, kan dock 
ur landskapsbildssynpunkt tillåtas expanderas en del då karaktären kan tillåta viss ny form av 
markanvändning så länge landskapet hålls öppet. Skogsplantering i större omfattning är inte 
lämpligt. Tåligheten för storskaliga bostadsområden eller industriområden är också 
begränsad. Däremot kan mindre husgrupperingar anpassas och planeras utifrån den 
befintliga miljön.  
 
Planförslaget bedöms gå i enlighet med kommunens översiktsplan.  
 
Detaljplan 
För det aktuella planområdet finns idag ingen detaljplan.   
 
Ställningstagande 
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan 
sårbarhet 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 eller medföra risker för människors hälsa och miljö. 
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.  
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 
 
 

 
Gällande regleringar och skyddsvärden  
 
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  

Område av riksintresse för 
yrkesfiske? 

 x  

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 x  

Område av riksintresse för 
försvarsmakten? 

 x  

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 
 
 
 

 x Området avgränsas dock i sydväst av 
järnväg som är av riksintresse för 
kommunikation enligt Trafikverket.  

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsplan?   x  
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 x  

Biotopskydd, viktiga biotoper?  x  I områdets nordvästra del finns två 
åkerholmar som är biotopsskyddade. 
Även diket som går genom planområdet 
omfattas av skyddet.  Dispens från 
skyddet finns för föreslagna åtgärder. 
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Rödlistade, hotade arter?   x  
Ekologiskt känsliga områden?  x  

 
Natura 2000?  x Detaljplanen berör inte NATURA 2000-

områden.  
 

Nationalpark?  x  
Naturreservat?  x  
Naturminne?  x  
Djur-/växtskyddsområde?  x  
Strandskyddsområde?  x  
Vattenskyddsområde?  x  
Landskapsbild? x  Hela området består av brukningsvärd 

jordbruksmark som endast får tas i 
anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och om ingen annan 
mark kan tas i anspråk. Kommunen har 
utredd olika lokaliseringsalternativ i 
Mörrum där den aktuella platsen 
bedömdes vara lämpligast. 
 
Området pekas av kommunen ut som 
”Odlingsbygd”, se översiktsplanens 
beskrivning i inledningstexten.  
 
Ny byggnation kommer påverka 
landskapsbilden, men byggnaderna är 
begränsade till högst 8,5 meter över 
medelmarknivå för att minska påverkan i 
största möjliga mån.  
 

Annan känslig eller värdefull natur?  
 
 
 
 
 
 

 x Dock angränsas området till ”Ekbacken” 
strax nordöst om planområdet. Det är ett 
skogsområde utpekat som värdefullt i en 
ängs- och betesmarksinventering av 
Jordbruksverket. Det utpekade området 
ligger som sagt utanför planområdet men 
väntas påverkas på det sättet att fler 
människor, bland annat barn från den 
planerade förskolan, kommer vistas i den 
skogen/naturen.  
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Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

 x  

Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

 x  
 

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

 x  
 
 

Viktiga kulturvärden?   x  
 
 

Kulturreservat?  
 

 x  
 
 

Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för 
all planering: 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?  
 

x  Ett rikt odlingslandskap påverkas negativt 
då jordbruksmark tas i anspråk för att 
göra plats åt bostäder och andra 
verksamheter.  
 
God bebyggd miljö påverkas positivt då 
planförslaget möjliggör för grönområden 
som är integrerat med bostadsmiljön. 
Gång- och cykelstråk ska även koppla 
samman de planerade områden vilket 
möjliggör för klimatsmarta val i vardagen.  

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 x  
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Planens påverkan på miljön 
Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

x  Det landskapsmässiga skönhetsvärdet 
påverkas då nuvarande jordbruksmark 
istället exploateras för att göra plats åt 
bostäder, förskola och andra lokaler. 
Däremot väntas landskapsbilden till viss 
del kunna bevaras genom att vissa inslag 
i den befintliga miljön sparas, exempelvis 
åkerholmar eller stora öppna markytor.    
 

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 x  

Mark  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 x  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 x  

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 x  

Ändring av topografin?  x  Lite förändring vid förskoletomten för att 
jämna ut marken vid vändplatsen.  

Ökad erosion?   x  
Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

x  Markanvändningen väntas förändras till 
stor del. Jordbruksmark hårdgjörs och får 
annan användning.   
 

Vatten  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

x  Mer hårdgörande ytor som medför 
fördröjnings- och reningsbehov inom 
planområdet.  
 

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens 

x  Planområdet ligger till stor del i lågpunkt 
och risk för översvämning vid skyfall är 
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och mängd av ytvattenavrinning? 
Behöver åtgärder vidtas för att 
hantera dagvatten?  

därför stor. Flödet till befintligt dike får 
inte öka med den föreslagna 
byggnationen. Föreslagna 
dagvattenlösningar finns inarbetade i 
plankartan och finns beskrivna i både 
planbeskrivningen och i bilagan 
”dagvattenutredning”.  

Förändring av grundvattnets 
kvalitet, flödesriktning, mängd eller 
frekvens?  

 x  

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 x  

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

 x  

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

 x Området kommer kunna anslutas till 
kommunalt ledningsnät 
 

Luft  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 x  

Obehaglig lukt?   x Planförslaget i sig kommer inte medföra 
någon lukt, däremot finns det både 
avfallsanläggning och djurhållning i 
närheten, vilket kan generera tillfällig 
luktpåverkan.  
 

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

 x  

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande 
medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?  x  Då brukningsvärd jordbruksmark 
exploateras kan ekosystemtjänsten som 
handlar om produktionen av mat 
påverkas negativt i samband med att 
området bebyggs. Även det fågelliv som 
är kopplat till öppna odlingsmarker 
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riskerar påverkas negativt av 
planförslaget.  

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

x  Negativ påverkan då diket kulverteras på 
ett ställe, samt att några träd måste fällas 
för att anlägga väg runt den södra 
åkerholmen. Positivt är att nya träd kan 
planteras och en faunadepå kan skapas 
för att kompensera för genomförda 
åtgärder. Positivt är också att Ekbacken 
ligger utanför planområdet och skyddas 
på så sätt från ny bebyggelse.  

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   x  
Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 x  

Planens påverkan på övergripande 
miljöeffekter 

Ja Nej Kommentarer 

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

 x  

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

x  Skola och bostäder i närheten av befintlig 
service och infrastruktur är positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

x  Planens intention går inte emot 
lagstiftningen.  
 

 
Planens påverkan på hälsan 
Rekreation och rörligt friluftsliv  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

x  Nya ytor för lek skapas i samband med 
utvecklingen av nya förskolan, även 
kopplingen till ”Ekbacken” kommer skapa 
nya platser för lek i framtiden. Generösa 
ytor i planområdet skapar stor lekyta för 
barnen i framtiden.  
  

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 x  
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Störningar och risker 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  x  Alstrad trafik kommer öka bullernivåerna 
i området.  
 

Risk för vibrationer?   x  
Bländande eller störande ljus?   x  
Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 x  

Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 x  

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

x  På järnvägen i angränsning till 
planområdet i söder transporteras farligt 
gods. I genomförd riskanalys redovisas 
skyddsavstånd till järnvägen. Avstånden 
är inarbetade i plankartan.   

Farliga arbetsmiljöer?   x  
Påverkan på folkhälsoeffekter?   x  
Påverkan på förorenad mark?  x  
Närhet till djurhållning? x  Det finns djurhållning norr om 

planområdet. Djurhållningen bedöms 
inte påverka, eller påverkas av, 
planförslaget.  

 
Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

 x Ingen förändring inom planområdet då 
det inte är bebyggt idag.  
 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

x  Ändring från jordbruk till bostäder 
 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

 x Det finns ingen detaljplan för området 
men i översiktsplanen förespråkas 
bostadsutveckling.  
 

Påverkan på andra tänkta projekt?  x En ny förskola kommer påverka 
resterande förskolor i Mörrum då denna 
skola är tänkt att kunna ersätta dem. De 
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kvarblivna skolorna öppnas upp för att 
kunna användas till annat, utifrån behov.  
 

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

x  Möjlighet till ny skola skapas, men även 
vårdboende. Flexibiliteten är positiv.  
 

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

x  I närheten av området finns en 
avfallsanläggning som kan ha en 
luktpåverkan på området under vissa 
perioder om året. Läs mer i 
planbeskrivning och i bilagan 
”Luktutredning”.  
  

Befolkning 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?  x  På skolan, eventuella kontor möjliggörs 
osv 
 

Högre jämställdhet?   x  
Bättre tillgänglighet?  x  Området och Ekbacken blir mer 

tillgängligt än tidigare. Enklare att nås 
med gång- och cykel.  
 

Bättre service?  x  Ny skola.  
 

Ökad trygghet?  x  Genom att gång- och cykelstråk planeras 
förlängas från Fruktgården mot det nya 
området kommer ”Ekbacken” användas 
mer än tidigare, vilket kommer kunna 
öka det områdets trygghetskänsla.  
 

Transporter och kommunikationer 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

x  En större förskola som kan inhysa fler 
avdelningar och som kan ersätta de 
mindre förskolorna i Mörrum kommer 
generera ett effektivare transportsystem 
där varutransporter och annan service 
finns samlad på ett ställe.  
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Påverkan på parkeringsmöjligheter?   x  
Ökad trafikfara? x  En så pass stor förskola kommer 

generera betydligt mer gång- och 
cykeltrafikanter till och från området i 
framtiden. Detta ställer ökade krav på 
trafiksäkerhetsfrågor på anslutande 
vägar.  

Barriäreffekter?  x  
Energi 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 x  

Behov av nya system för 
distribution? 

 x  

Naturresurser 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 x  

Ianspråktagande av jordbruksmark? x  Se tidigare kommentarer angående detta  
 

Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

 x  

 
 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Emina Kovacic    Anna Lyggemark 
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef   Planarkitekt 
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