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Planändring för del av detaljplan C56 (del av Rävabygget 4:1,) Mörrum, 
Karlshamns, Blekinge län 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 

 

Figur 1 Plankarta med ändringsförslag enligt ansökan om planbesked. Planområdet är beläget cirka 3 kilometer sydost om 
centrala Mörrum och 6 kilometer väster om Karlshamn. 

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 
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kan komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets 
gång. 

Tidigare ställningstaganden  
Ursprunglig detaljplan C56 bedömdes medföra betydande miljöpåverkan. År 2018 togs därför en 
miljökonsekvensbeskrivning fram vilken redovisar de miljökonsekvenser som kan tänkas 
uppstå vid genomförande av planen. De frågor som bedömts som viktiga att belysa i 
miljökonsekvensbeskrivningen är konsekvenserna av trafik, ljudmiljö och buller, hälsa och 
säkerhet, påverkan på naturmiljön och landskapsbilden samt klimatförändringar. Den enda 
negativa konsekvensen enligt miljökonsekvensbeskrivningen är konsekvenserna för 
naturmiljön. Övriga frågor bedöms inte medföra några nämnvärda konsekvenser.  

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 och syfte med planändringen  
Den 20 juli 2021 inkom ansökan om planändring från Södra Cell Mörrum gällande ändring av 
detaljplan C56 (detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.). Enligt ansökan krävs en 
planändring för att kunna möjliggöra fortsatt expansion av Södra Cells verksamhet. 

Föreslagna ändringar enligt ansökan: 

• 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.  

Utöver ovan listade ändringar föreslås även en ny gång- och cykelväg väster om Byggesvägen. 
För detta behöver delar av en stenmur tas bort. Dispens från borttagandet av stenmur togs av 
länsstyrelsen den 22 juli 2021.  

Gällande planer 
Översiktsplan 
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.  

Föreslagen ändring bedöms vara ett steg i ledet för att kunna genomföra en sådan utveckling.  
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Detaljplan 
Planändringen berör detaljplan C56. Planen fick laga kraft 2019-06-19. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum, i riktning norrut. Detaljplanen 
innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller ängsmark planläggs för 
industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge flexibilitet för 
etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även till att åstadkomma en bra 
avvägning mellan naturvård och industriintressen och tar hänsyn till områden med höga 
naturvärden. 

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.  

Att den luftburna elledningen grävts ner var en förutsättning redan när den ursprungliga 
detaljplanen togs fram, och nedgrävningen medför därmed inte några nya konsekvenser på 
miljön.  

Ändring av utfarternas placeringar leder till att en blodbok måste tas ner vilket är en ny 
konsekvens av ändringsförslaget. Nedtagningen av den skyddade blodboken beviljades i ett 
marklov av kommunens byggnadsnämnd den 15 juni 2021. Inför marklovet samrådde Södra Cell 
Mörrum med länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst, vilka inte hade några 
invändningar att blodboken tas ner. I minnesanteckningar från mötet framgår det följande:  

”Varken LST eller MiljöVäst hade några invändningar mot de två alternativen för 
blodboken, antingen att den tas ner och flyttas till närliggande skogsområde 

alternativt att den lämnas som en högstubbe. Det lyftes heller inga invändningar 
mot att ta bort det mindre buskpartiet intill blodboken. Gällande blodboken krävs 
marklov för att ta ner och flytta den. I övrigt krävs inget annat gällande blodboken 

(om den inte har en diameter på 1 m eller mer) eller närliggande buskparti.”  

Den 11 februari 2022 beslutade länsstyrelsen medge Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, 
med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) MB, nedtagning av särskilt skyddsvärt träd på 
fastigheten Rävabygget 4:1, Karlshamn kommun, enligt anmälan. 

Med hänvisning till beviljat marklov samt länsstyrelsens beslut om att bevilja fällning av trädet 
bedöms borttagandet av blodboken inte leda till några betydande miljökonsekvenser.  

Flytt av fjärrvärmeledning bedöms inte heller leda till några nya miljökonsekvenser.  

Den samlade bedömningen är därmed att ändringsförslaget inte väntas leda till några nya 
betydande miljökonsekvenser som inte redan har beaktats i befintlig 
miljökonsekvensbeskrivning. Ändringarna medför inte heller att de betydande 
miljökonsekvenserna av planen undanröjs.  

Något nytt avgränsningssamråd enligt 10 § i 6 kap. miljöbalken bedöms därför ej nödvändigt. Av 
samma anledning bedöms det inte lämpligt med ett utökat planförfarande, trots att planen efter 
ändringar fortsatt medger uppförande av sådan tillståndsprövad verksamhet som avses i 20 § 
(punkt 2) i 6 kap. miljöbalken.  
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Befintlig miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed vara fortsatt relevant. Hur den 
ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen påverkas av planändringen beskrivs mer ingående 
i både aktuell planbeskrivning samt i ett tillägg till den ursprungliga 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Bedömningen är framtagen av ansvarig planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen, Karlshamns 
kommun i samverkan med stadsarkitekt/stadsbyggnadschef, kommunekolog samt ansvarig 
miljöstrateg.  

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 (både små och 
stora), 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  En blodbok tas ner, detta har dock 
godkänts av både kommunen, 
länsstyrelsen och Miljöförbundet 
Blekinge Väst och bedöms därmed 
inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Beslut från 
länsstyrelsen finns med som bilaga till 
detaljplanen.  

Antas planändringen påverka/förändra redan identifierade 
miljökonsekvenser? 
 

 x  

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 tillägget 
bör det vara tydligt vilka av de gamla konsekvenserna som inte längre är aktuella alternativt hur de har ändrats av 
planändringen.  
 
Om ändringen inte medför några nya miljökonsekvenser, eller att inga befintliga miljökonsekvenser ändras, behövs inget 
tillägg till befintlig miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Dock kan det vara bra att redovisa den samlade bedömningen i den 
kompletterande planbeskrivningen.  
 
Om ändringen leder att detaljplanen inte längre medför betydande miljöpåverkan med anledning av planändringen ska detta 
redovisas i den nya planbeskrivningen, någon ny miljökonsekvensbeskrivning behövs dock inte upprättas. Om ursprunglig 
miljökonsekvensbeskrivning inte längre är aktuell ska den inte vara med som planhandling till den ändrade detaljplanen.  
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