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Detaljplan	för	del	av	fastigheten	Froarp	4:7	m.fl.	(Nytt	
vattenverk),	Asarum,	Karlshamns	kommun,	Blekinge	län	

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING	av
miljökonsekvensbeskrivning

Inledning	
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen, byggnadsnämnden som ansvarig för plan‐ och 
bygglagen (PBL), bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den analys som leder fram 
till detta ställningstagande kallas för behovsbedömning. Bedömningen ska göras enligt de kriterier 
som anges i bilaga 2 och 4 till MKB‐förordningen och är uppdelad i delarna; platsens förutsättningar, 
planen, påverkan och ställningstagande. Efter respektive rubrik i detta dokument anges vilken bilaga 
och punkt rubriken hänvisar till. 

I de fall planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en 
miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta dokument fungerar då som en 
avgränsning av MKB. En MKB ska även upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för: 
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande
anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.

Syftet med planen 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av 
ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten 
för dess tillhörande ledningar och andra 
anläggningsdelar för att på så vis säkra 
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. 

Planens läge och avgränsning 
Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums 
centrum vid Långasjöns sydöstra strand. 
Elsebrånevägen går i nord‐sydlig riktning genom 
planområdet. Planområdet är ca 7 ha stort och utgörs 
till största delen av den obebyggda fastigheten Froarp 

Översiktskarta med planområdets placering 
markerat med svart ring och pil. 
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4:7, vilken är privatägd. Kommunen avser 
köpa in den mark som planläggs som 
kvartersmark. Det befintliga vattenverket 
ligger på fastigheten Froarp 5:21, vilken 
också ingår i planområdet och ägs av 
kommunen. Planen innefattar det 
befintliga råvattenintaget, vilket enligt 
gällande vattendom ska vara kopplat till 
fastigheten Froarp 5:21. Planen innefattar 
inte den eventuella dragningen av 
vattenledningar för reservvatten i 
Mörrumsån.  
 
Ortofoto över planområdet, markerat 
med gul linje, och dess omnejd. 
 

Platsens	förutsättningar,	betydelse	och	sårbarhet	
Nuvarande markanvändning (bilaga 2 punkt 2a) 
Den västra delen av planområdet utgörs av befintligt vattenverk och det vattenområde där 
råvattenintaget finns. Ca 4 miljoner kubikmeter vatten tas ut per år. Vattendomen är kopplad till 
denna fastighet, varför den ingår i planområdet. Denna del ligger i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse. Den östra delen av planområdet, där det nya vattenverket föreslås placeras, 
utgörs av skogsbruksmark huvudsakligen bevuxen med granskog. Skogsområdet är allmänt 
tillgängligt och en smal gångstig leder genom det i öst‐västlig riktning. Elsebrånevägen leder genom 
planområdet i nord‐sydlig riktning. 

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Energi, naturresurser, jordbruksmark, närhet till djurhållning 

	
Mark (bilaga 2 punkt 2b) 
Strandkanten mot Långasjön är utpekad för potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för skred 
på grund av finkornig jordart i strandnära läge. Den nordöstra delen av planområdet ligger inom 
aktsamhetsområde för ras och skred på grund av finkornig jordart. Marken består av morän och det 
finns inte förhöjda halter av radon eller några kända föroreningar i området.  

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Värdefull geologisk formation, råvaror, instabilitet 

 
Vatten (bilaga 2 punkt 2b) 
Den västra delen av fastigheten Froarp 5:21 omfattar vattenområde. Vattendomen för att ta råvatten 
från Långasjön är knuten till denna fastighet. Då delar av planområdet ligger inom skyddszonen för 
vattentäkten ska föreskrifterna för Långasjöns vattenskyddsområde följas. Dagvatten ska ledas bort 
från skyddsområdet för att inte påverka ytvattenkvaliteten. En mindre del av fastigheten Froarp 4:7 
där nytt vattenverk föreslås, utgör lågpunkt med risk för översvämning. Åtgärder för tidvis stående 
vatten kan behöva hanteras enligt miljöbalkens regler om vattenverksamhet. 

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Grundvattenkvalitet, infiltration, höjd havsnivå, flöde, riktning eller strömförhållande i betydande 
vattendrag, sedimentationsförhållanden, förorening av vatten, yrkesfiske, vattenbruk, 
vattenförsörjning, förändring av vattentemperatur 
 

Plats för nytt 
vattenverk 

Bef 
vattenverk 
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Intensiv markanvändning ‐ bebyggelse (bilaga 4 punkt 2f) 
Det befintliga vattenverket ligger i planområdets västra del i direkt anslutning till bostadsbebyggelse 
vilken utgör sammanhållen bebyggelse. Hit sker transport, via Elsebrånevägen, med de kemikalier 
som krävs för framställning av dricksvatten. Fastigheten Froarp 5:21, där vattenverket ligger, är 
kopplat till det kommunala VA‐nätet och dagvatten avleds från området då det ligger inom primär 
zon för vattenskyddsområdet vid Långasjön. Verksamheten har liten omgivningspåverkan vad gäller 
buller, störande ljussken, lukt och vibrationer och är inte förorenande eller miljöstörande. Vid 
nybyggnation kan nya tekniker och grundläggande åtgärder göra att den nya anläggningen får än 
mindre omgivningspåverkan. Trafiken längs med Elsebrånevägen kvarstår. 
 
Genom att ett nytt vattenverk byggs i samma område bibehålls de befintliga arbetstillfällena i 
området. Områdets topografi medger full tillgänglighet. 

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Trafiksäkerhet, barriäreffekter, rörligt friluftsliv, turism, service, närmiljö, avfall, industriell 
produktion, energianvändning, förnyelsebart bränsle, fossilt bränsle, brand/explosion, 
energiproduktion, temperatur, elektiska/magnetiska fält,  
 

Överskridna miljökvalitetsnormer (bilaga 4 punk 2f) 
Inga miljökvalitetsnormer överskrids inom planområdet idag.  

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Fisk‐ och musselvatten, omgivningsbuller, vattenmiljö och utomhusluft: lukt, PM10 (partiklar) 
 

Kulturarv (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2f) 
Det finns inga kända fornlämningar inom själva planområdet men strax utanför i sydost finns två 
fornlämningar registrerade. Genom en okulär besiktning av länsstyrelsen i december 2015 bedömdes 
att området inte är särskilt intressant ur kulturmiljösynpunkt. En placering av det nya verket så långt 
västerut som möjligt rekommenderades dock för att minska risken för påträffande av fornlämningar. 
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt 

bestämmelserna i kulturmiljölagen. 

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Kulturminne, kulturreservat, byggnadsminne, kulturmiljöprogram, historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla markområden.  
 

Särdrag i naturen – naturvärden (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2f) 
Den östra delen av planområdet utgörs av skogsmark, huvudsakligen granskog med inslag av tall, ek 
och björk. Det finns inga höga naturvärden registrerade på platsen. Den västra delen av planområdet 
är bebyggd och omfattar därför inga naturområden. 

Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Nyckelbiotop, naturvärdeområde, sumpskog, våtmark, kustområde naturvårdsprogram, 
grönstruktur, viltstråk, fiskevatten eller jaktmark, bergs‐ eller skogsområde, vattendrag, sjöar, 
rödlistade arter, andra unika, sällsynta eller hotade djurarter, växtarter eller växtsamhällen  
 

Skyddade områden (bilaga 2 punkt 2c och bilaga 4 punkt 2g)  
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Fastigheten Froarp 5:21 ligger inom område med 
strandskydd och till stor del inom vattenskyddsområde. Föreskrifterna för Långasjöns vattenskydds‐
område ska därför följas. Den östra delen av planområdet utgörs av allemansrättslig mark och utgör 
rekreationsområde för de närboende. 
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Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av planen 

Riksintresse 3 kap och 4 kap 2‐8 §§, nationalpark, naturreservat, naturminne, djur‐
/växtskyddsområde, Natura 2000‐område, biotopskydd, ekologiskt känsliga områden, 
miljöskyddsområde, mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, särskilt utpekade 
områden enligt 4 kap 2 och 6 §§ MB 

	
Planen	
Karaktäristiska  egenskaper,  förutsättningar  för  verksamheter  och  åtgärder  (bilaga  4 
punkt 1a och bilaga 2 punkt 1a‐d) 
Planområdet är totalt sett ca 8,2 ha stort och innebär att drygt 4 ha skogsmark kommer att 
planläggas för teknisk anläggning (vattenverk). Det nya vattenverket kommer att vara något större än 
det befintliga verket med möjlighet för utveckling. Planbestämmelser om vegetationsbeklädda 
skyddszoner kommer att reglera verkets placering och minsta avstånd till befintlig 
bostadsbebyggelse. Området runt omkring är inte planlagt och avses i dagsläget inte tas i anspråk för 
någon större etablering. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner. 

	
Betydelse för andra planers miljöpåverkan (bilaga 4 punkt 1b) 
Planens genomförande bedöms inte påverka någon annan plans miljöpåverkan. 
 

Förutsättningar för hållbar utveckling (bilaga 4 punkt 1c) 
Planförslaget bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt då fördelarna vid en nybyggnation 
överträffar de fördelar som en upprustning skulle innebära. Befintliga resurser i form av vägnät, 
ledningsnät kan delvis utnyttjas och nyetablering krävs endast för interna vägar och för ledningar 
mellan det tidigare verket och den nya anläggningen. Dricksvattenförsörjningen tryggas och i en ny 
anläggning kan modern teknik för vattenrening, energiförsörjning, uppvärmning med mera på ett 
enklare sätt användas, vilket kan minska verkets miljöpåverkan. 
 

Miljöproblem (bilaga 4 punkt 1d) 
Ingen påverkan förväntas.  
 

Betydelse för gemenskapens miljölagstiftning (bilaga 4 punkt 1e) 
Ingen påverkan förväntas.  

	
Påverkan	
Utifrån planens innehåll och syfte samt planområdets förutsättningar ska kommunen uppskatta 
vilken miljöpåverkan som kan uppstå, till exempel intrång på värdefulla områden, buller, luftutsläpp 
och barriäreffekter. 
 

Storlek och fysisk omfattning (bilaga 4 punkt 2e och bilaga 2 punkt 1 e och 3a) 
Ca 4 ha oexploaterad skogsmark planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. En stor del av 
skogen kommer att tas bort vid uppförandet av vattenverket och allemansrättslig mark kommer at 
tas i anspråk. Vegetationsbeklädda skyddszoner mot bostadsbebyggelsen och Elsebrånevägen 
reglerar placeringen av verket och medför att verket inte kommer att vara särskilt synligt i 
landskapet.  
 

Gränsöverskridande karaktär (bilaga 4 punkt 2c) 
Vattenverk är av sådan karaktär att omgivningspåverkan är ytterst begränsad. Närboende upplever 
idag inga störningar från befintligt vattenverk trots att detta ligger i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelsen. Placeringen av det nya verket innebär att avståndet till närboende blir längre 
och det finns även möjlighet att redan vid exploateringen åtgärda och bygga in sådan teknik som kan 
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upplevas som störande, exempelvis pumpar och fläktar. Planens genomförande innebär att området 
inte längre blir allemansrättsligt tillgängligt. Dagvatten inom planområdet kommer att avledas och 
tas omhand i befintliga dagvattensystem. 
 

Sannolikhet, varaktighet,  frekvens och avhjälpbarhet  (bilaga 4 punkt 2a och bilaga 2 
punkt 3c‐d) 
Sannolikheten för planens genomförande är hög och ianspråktagandet av skogsmarken bedöms som 
varaktig. En lokaliseringsutredning har tagits fram där fyra alternativa placeringar ställts mot 
varandra. Nu aktuell plats visade sig vara det mest fördelaktiga alternativet. Uppförandet av det nya 
vattenverket är helt avgörande för Karlshamns kommuns framtida dricksvattenförsörjning då den 
befintliga anläggningen inte kommer att räcka till i framtiden.  
 

Risker för människors hälsa eller för miljön (bilaga 4 punkt 2d och bilaga 2 punkt 1f och 
3c) 
Framställningen av dricksvatten kräver kemikalier bland annat koldioxid och ekoflock, en 
vattenlösning innehållande polyaluminimklorid och släckt kalk, kalciumhydroxid. Planförslaget 
medför ingen förändring i antalet transporter till vattenverket eller i dess innehåll jämfört med 
dagens situation. Det nya vattenverket kommer att ligga med längre avstånd till bostadsbebyggelse 
jämfört med befintligt verk, vilket är positivt vid kemikaliehanteringen på anläggningen. 
 

Påverkans totaleffekt (bilaga 4 punkt 2b och bilaga 2 punkt 3c) 
Planens genomförande bedöms inte påverka omgivningen i ett större sammanhang.  
 
Ställningstagande	
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras inte.  
 
Ställningstagandet grundas på följande skäl: 

 Inga särskilt skyddade områden berörs. 

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. 

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.  

 Planen bedöms sammantaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan då den grundas 
på befintliga tillstånd och inte innefattar tillståndsprövning för vattenuttag eller 
vattenöverledning. Detaljplanen kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan tänkas 
förekomma såsom dagvattenhantering, skyddszoner mot bostadsbebyggelse med mera. 

 
Medverkande	tjänstemän	
Behovsbedömningen har upprättats av landskapsarkitekt Anna Terning, stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala 
tjänstemän och Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Karlshamn den 15 september 2017 
 
 
 
 
Anna Terning      Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt    Stadsarkitekt	
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Planbeskrivning och planens bakgrund  

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera 

byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra 

dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Det befintliga vattenverket ska ingå i 

planområdet. 

 

Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 

 

Behovsbedömning 

Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning. 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. Kommunens ställningstagande grundar sig på att 

planen grundas på befintliga tillstånd och innefattar inte tillståndsprövning för vattenuttag 

eller vattenledning. Detaljplanen kan således hantera de frågor där ev. påverkan kan tänkas 

förekomma såsom dagvattenhantering, skyddszoner mot bostadsbebyggelsen m.m. 

Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens ställningstagande. 

 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 

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

 
Trafik 

Vattenverket, Froarp 4:7 gränsar till statlig väg. Kommunen behöver härmed beakta 

byggnadsfritt avstånd från vägen och eventuella nya anslutningar till vattenverken behöver 

prövas genom tillstånd. Om ledningar eller kablar ska dras i den statliga vägens närområde 

behöver avtal tecknas med Trafikverket.  

 
Strandskydd  

Det befintliga vattenverket ligger i anslutning till Långasjön och omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 15 § MB. Länsstyrelsen antar att kommunen har för 

avsikt att upphäva strandskyddet inom området. Länsstyrelsen anser att det bör finnas särskilda 

skäl att upphäva strandskyddet eftersom markområdet är i anspråktaget sedan en längre tid 

tillbaka för verksamhet.  
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Geoteknik/Aktsamhetsområde 

 

 
 

Strandkanten mot Långasjön är utpekad för potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för 

ras och skred pga av finkornig jordart. Om bebyggelse ska tillåtas i aktsamhetsområden behöver 

geotekniska undersökningar genomföras. Markens lämplighet för bebyggelse och eventuella 

behov av skyddsåtgärder behöver klarläggas innan detaljplanen beslutas. För att säkerställa att 

marken är lämplig för bebyggelse kan skyddsbestämmelser införas på plankartan. 

 

Svämplan 

 
 

Vid sjöar och vattendrag väntas översvämningsriskerna öka i framtida klimat, något som 

behöver beaktas i samhällsplaneringen. För planområdet finns användbart GIS-underlag över 

svämplan i anslutning till vattenförekomster. Kartmaterialet med svämplan beskriver 

översvämningsytor vid högflöde och bedöms motsvara högflöde med ca 100 års återkomsttid. 

Långasjön har ett svämplan som sträcker sig in i planområdet vilket bör beaktas. GIS-underlag 

över svämplan finns att hämta via Länsstyrelsens länssammanställning om planeringsunderlag 

avseende klimatfrågor. GIS-skiktet heter ”VM HyMo svämplan”.  

 

Fornlämningar  

Inga kända fornlämningar finns i området men om fynd påträffas vid markarbeten ska arbetet 

omedelbart avbrytas och länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § 

kulturmiljölagen. 

 

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Planeringsunderlag_klimataspekter_lankar_rev_2017-05-02.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Planeringsunderlag_klimataspekter_lankar_rev_2017-05-02.pdf
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Naturvärden 

Planområdet är totalt ca 8,2 ha stort och innebär att drygt 4 ha skogsmark kommer att 

planläggas för teknisk anläggning. Marken där det nya vattenverket planeras utgörs av 

allemansrättslig tillgänglig mark och utgör rekreationsområde för de närboende. Det nya 

vattenverket ska ges möjlighet till utveckling i framtiden. 

 

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen om naturmiljö påverkas väsentligt krävs 

samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Om det finns skyddsvärda träd inom området, det vill säga gamla 

och grova träd (över 80 cm i stamdiameter) samt träd med håligheter, behövs samråd med 

länsstyrelsen om träden påverkas.  

 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att det är viktigt att ta generell hänsyn till trädens rötter 

under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med tunga 

maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte heller fyllas upp. 

 

Om arter påträffas som omfattas av artskyddsförordningen kan det komma att kräva tillstånd av 

länsstyrelsen, se (2007:845). Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär att deras 

livsmiljöer skadas, kan kräva dispens från artskyddsförordningen. Exempel på sådana åtgärder 

är avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen eller ekoxe.  

 

Förorenad mark 

Inom planområdet finns inga potentiellt förorenade områden identifierade. Vid upptäckt av 

förorenade massor ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbalken. 

Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, lämnas till 

tillsynsmyndigheten. 

 
Klimatanpassning/Vattenskyddsområde/Dagvatten 

Länsstyrelsen anser att samtliga planprojekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 

Klimatförändringar i form av ökad och mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer och 

värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla 

samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är därför viktigt att 

planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan 

på området. Inom planområdet behöver man särskilt beakta lågpunktsområden med risk för 

vattenansamling vid kraftiga skyfall, svämplan samt risker för ras och skred i finkorniga jordar. 

Långasjön gränsar till planområdet, Froarp 5:21, och utgörs som vattenskyddsområde.  

 

Fastigheten Froarp 5:21, det befintliga vattenverket, omfattas av vattendom för att ta råvatten 

från Långasjön. Det finns risk för att marken intill planområdet, Froarp 4:7 översvämmas, och 

”åtgärder för tidvis stående vatten kan behöva hanteras enligt miljöbalkens regler om 

vattenverksamhet”. Åtgärderna bör specificeras. Ur Miljöbalken kap. 11, 12-13 §§ följer att: Det 

krävs tillstånd för markavvattning, såvida det inte gäller jordbruksmark som dräneras genom 

täckdikning med dräneringsrör av en största diameter på 300 millimeter. Extremnederbörden 

beräknas öka framöver och enligt SMHI:s senaste analyser beräknas korttidsnederbördens 

intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

framtida ökad nederbördsintensitet vid utformning av dagvattenhantering. Dagvattnet ska ledas 

bort från skyddsområdet för att inte påverka ytvattenkvaliteten. Länsstyrelsen har ingen erinran 

angående hanteringen men det bör framgå av handlingarna hur man avser att lösa frågan.  

 

I handlingarna anges bl. a att ”Parametrar som inte är relevanta eller bedömts inte påverkas av 

planen: är grundvattenkvalitet, infiltration… …förorening av vatten…” osv. Om marken nu 

tidvis översvämmas och grundvattnet ligger nära, samt med faktum att ytvattentäkten påverkas 

av grundvattnet, anser länsstyrelsen att ovanstående parametrar är relevanta och ska tas i 

beaktande. Planen måste annars på ett tillfredsställande sätt kunna styrka varför sagda 

parametrar ej kommer påverkas. 
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Hela fastigheten Froarp 5:21 samt en del av fastigheten Froarp 4:7 ligger inom skyddsområde 

(primär och sekundär, respektive sekundär, tertiär, och skärande över gränsen av primär!), se 

bilaga 1. Hänsynsregler gäller också för de delar av fasigheten som befinner sig utanför 

respektive zon.  

 

 

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. Varje detaljplan innebär åtgärder som påverkar de av 

riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen. Varje genomförd detaljplan 

representerar en aktiv handling i miljömålsarbetet. Av handlingarna bör det framgå hur 

miljömålen beaktas. 

 

Redovisning av detaljplanens konsekvenser 

Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. 

Kommunen bör redovisa ev. konsekvenser för de omkringliggande fastigheter t ex om förslaget 

medger en ökad trafik, buller osv.  

 

Övrigt 

I inledningen på sid 1 hänvisas till bilagor i text. Men som saknas i tillgängligt material. 
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Deltagare 

I detta yttrande har avdelningschef Elisabeth Hamilton beslutat och planarkitekt Carina Burelius 

varit föredragande. I ärendet har även, antikvarie Magnus Petersson, miljöhandläggare Anna 

Algö, vattenvårdshandläggare Elin Hult, miljöhandläggare Anna Antonsson, klimat- och 

energihandläggare Samuel Karlström, naturvårdshandläggare Kerstin Ahlberg, 

naturvårdshandläggare Annika Lydänge och miljöhandläggare Stefan Andersson deltagit. 

 

 

 

 

Elisabeth Hamilton 

  Carina Burelius 

 

 

 

Kopia 

Deltagarna (via e-post) 

Miljöförbundet Blekinge väst 

Akten 

 


