
2014-04 -30  
Revidera t  2015-03 -20  

Dnr :  2013/2900  
 

 

 
 

 
 
  
      
Beslutsunderlag för 

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 

Upprättat 2014-04-30, reviderat 2015-03-20 
 
 
 
Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas 
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.  
 
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning 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. 
 
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för 
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken 
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall 
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen 
miljöbalken.  
 
Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av 
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet 
av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.  
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Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl,  
Asarum, Karlshamns kommun 
Planhandläggare Anna Ekman, planarkitekt, Stadsmiljöavdelningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 

Planområdets avgränsning Planområdet är beläget i sydvästra delen av Asarum, cirka 400 meter 
öster om riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster 
om Rosendalsvägen. Området ligger cirka 1 kilometer, fågelvägen, 
sydväst om Asarums centrala delar och cirka 4 kilometer norr om 
Karlshamns centrum. Angöring till planområdet sker via Lärkvägen. I 
väst angränsar Asarums industriområde.  
 

 
Översiktskarta, röd ring redovisar planområdets geografiska läge 
 

 
Planområdets geografiska avgränsning 
 

Asarum 

Karlshamn 
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Planens syfte Syftet med planläggningen är att utreda förutsättningarna för att 

möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott 
och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55 
och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål 
för de privata fastigheterna Asarum 40:57, 40:58, 40:59, 40:60, 40:61, 
40:62, 40:63, 40:64, 40:65, 40:66, 40:67, 40:68, 40:69, 40:70, 40:71, 
40:72, 40:73, 12:70, 40:121, 40:122, 40:123 och 40:124. 

Översiktlig beskrivning av 
planområdet  

Planområdet utgörs av Asarum 40:194, Asarum 40:55, Asarum 
40:56 samt delar av Asarum 40:1 och 22 privata fastigheter. 
Asarum 40:194 ägs av Lindemo Park AB och utgörs av vård 
och skola. Asarum 40:1, Asarum 40:55 och Asarum 40:56 ägs 
av Karlshamns kommun och utgörs av gata eller parkområden. 
De 22 privatägda fastigheterna används för bostadsändamål. 
 
Planområdet gränsar i norr till Lärkvägen och 
bostadsbebyggelse. I väster gränsar området till västra 
industriområdet, i söder till natur och öster till Rosendalsvägen. 
Planområdet omfattar cirka 11 hektar, varav större delen är 
bebyggd av fristående hus eller verksamhetsbyggnader.  
 
Fastigheten Asarum 40:194 är i Översiktsplan 2007 utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Området föreslås byggas om och 
förtätas med cirka 60 bostäder. Verksamhetsområdet i väster föreslås 
utvecklas söderut. I förslaget till den nya kommunomfattande 
översiktsplanen Karlshamn 2030! beskrivs planområdet utgöras av en 
tätortsväv runt Asarums centrum innehållande bostäder, verksamheter 
och grönområden.    
 
Hela planområdet är detaljplanelagt med de gällande 
detaljplanerna; B5, B11 och B20 vilka anger olika allmänna 
ändamål och bostadsändamål. Gällande detaljplaner 
begränsar utveckling av nu aktuella fastigheter och det är 
angeläget att upprätta ny detaljplan med syfte att skapa mer 
flexibla användningar.  
 
 
 

 
Foto taget i planområdets centrala del 
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Samlad bedömning  
 
Bedömningskriterier  
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
 
1. Planens karaktäristiska egenskaper i 
bedömningen skall särskilt beaktas i vilken 
utsträckning planen  

Bedömning 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

Planen reglerar markanvändningen i form av 
bostäder, vård, handel, kontor, skola och idrott vilket 
sammantaget ger goda förutsättningar för en flexibel 
markanvändning över längre tid. Bebyggelsens 
utbredning begränsas bland annat genom 
exploateringsgrad och våningsantal. Viss mark anges 
som prickmark där byggnader inte får uppföras.  
 

b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

Bedöms inte ha någon påverkan. 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

Planområdet är redan ianspråktaget för 
verksamheter och bostäder. För att bättre kunna 
nyttja Asarum 40:194 efterfrågar fastighetsägaren 
större bredd bland möjliga framtida etableringar. Från 
planområdet är det korta avstånd till flera olika 
servicefunktioner så som skola, vård, kommersiell 
handel och kollektivtrafik. Förutsättningarna för att 
fler ska välja att gå, alternativt välja kollektivtrafik vid 
resa, är goda. Detaljplanen ger möjlighet att utveckla 
fastigheterna för andra ändamål för att på bästa sätt 
ta till vara områdets attraktiva läge. 
 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen 

Planen bedöms inte medföra några betydande 
miljöproblem. 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. I bedömningen skall 
särskilt beaktas. 

Bedömning 

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

Planen innebär att redan bebyggd mark tas i 
anspråk. Detaljplanen möjliggör bland annat för 
befintlig verksamhet att expandera eller utvecklas för 
andra ändamål. Föreslagen bebyggelse kommer att 
anpassas till omkringliggande bebyggelse.  
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Föreslagen detaljplan medverkar i hög grad till 
skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser 
därmed ett väsentligt samhällsintresse. 
Sannolikheten för att området utvecklas är mycket 
stor och påverkan är varaktig. 
 

b) påverkans totaleffekt, Området är redan idag påverkat av människor. I ett 
större sammanhang och med tanke på områdets 
placering bedöms planens genomförande inte ha 
någon större totaleffekt. 
 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas.  
 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
genom ett plangenomförande.  
 
I västra industriområdet bedrivs olika former av 
miljöfarlig verksamhet där skillnaderna mellan de 
enskilda verksamheterna är stora. Verksamheter kan 
orsaka olika typer av olägenhet för människors hälsa 
och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst påverkan 
bedöms uppkomma vid eventuell brand eller andra 
olyckor. Genom ytor som avsetts som skydds- eller 
grönytor hålls ett visst säkerhetsavstånd. Frågan om 
någon form av skyddsvall med eller utan plantering 
eller plank har varit uppe för diskussion tidigare. 
Eventuell negativ påverkan på nu aktuellt 
planområde bedöms som mindre. Dialog sker med 
Räddningstjänsten under samrådet. 
 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt cirka 11 hektar. 
Exploateringsgraden kommer att öka vid planens 
genomförande. Området kommer att förändras då 
bebyggelse tillförs platsen. 
 

f) vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, 

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
markanvändning eller överskridande av 
miljökvalitetsnormer. Området är inte av vikt för 
kulturarvet och har inga specifika särdrag.  

g) påverkan på områden eller natur som har 
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. 
 
 
 

Planområdet omfattar inte något sådant område. 
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Ställningstagande 
 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. 
 

 

X 

 
 

Miljöbalken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) 
  
Frågeställningar Ja Nej Kommentarer  
Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Stora opåverkade områden, 
enligt § 2?  

 (Kommunens översiktsplan) 
 

  
 
Nej 

 
 
Samtliga områden som omfattas i nu aktuell 
detaljplan är detaljplanelagda, och är inte 
opåverkade. 

2. Ekologiskt särskilt känsliga 
områden, enligt § 3?  

- (Kommunens översiktsplan, kommunens 
naturvårdsprogram, skogsstyrelsens 
nyckelbiotop- och sumpskogsinventering) 

-  

 Nej  

3. Jord- och skogsbruksmark, 
enligt § 4?  

- (Kommunens översiktsplan, länsstyrelsens 
klassning av jordbruksmark, 
skogsstyrelsens översiktliga 
skogsinventering, kommunens 
naturvårdsinriktade skogsbruksplan) 

-  

Ja  

 
 
De gula fälten redovisar Länsstyrelsens 
utpekade område för brukningsvärd 
jordbruksmark. Västra delen av planområdet 
berör ett sådant utpekat område men planens 
genomförande bedöms inte innebära en 
förändrad påverkan på den brukningsvärda 
jordbruksmarken då den redan är 
ianspråktagen.  
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4. Mark- och vattenområden med 

betydelse för yrkesfiske- eller 
vattenbruk, enligt § 5?  

- (Kommunens översiktsplan) 

 Nej  

5. Mark- och vattenområden med 
natur- och kulturvärden samt 
av betydelse för friluftslivet, 
enligt § 6? 

- (Kommunens översiktsplan, ”Karlshamns 
innerstadsbebyggelse”, 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens naturvårdsprogram.)  

- Se vidare under kap. 7 MB. 

 
 
 
 

Nej  

6. Mark- och vattenområden med 
värdefulla ämnen och material, 
enligt § 7?  

- (Kommunens översiktsplan, SGU – 
inventeringar; grus, berg, morän) 

-  

 Nej  

7. Mark- och vattenområden som 
är särskilt lämpade enligt § 8 
för? 

   

a) Industriell produktion?  Nej  

b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession och 
ledningsrätter för el- och 
energidistribution) (Kommunens 
översiktsplan/planlagd mark)? 
 

 Nej  

c) Kommunikationer (vägar, 
järnvägar, sjöfart, luftfart, 
telekommunikationer, kollektivtrafik)? 

 

 Nej  

d) Vattenförsörjning? 
 

 Nej  

e) Avfallshantering? 
 

 Nej  
 

8. Mark- och vattenområden som 
har betydelse för totalförsvaret, 
enligt § 9? 
 

 Nej  

9. Mark- och vattenområden av 
riksintressen, enligt § 5-8? Se 
nedan.  

- (Kommunens översiktsplan) 
-  

  Det finns inga riksintressen inom planområdet. 
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a) Friluftsliv 

- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård – 
Eriksberg – Tjärö – Järnavik, 
FK4 
 

 Nej  

b) Naturvård 
- Stensnäs – Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- Ire – Loberget - Mieån, NK7 
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik – 
Tärnö, NK8 
- Persgärde – Tattamåla, NK37 
- Stärnö, NK38 
 

 Nej  

c) Kulturmiljövård 
- Letesmåla, K3 
- Elleholm, K4 
- Mörrum, Karlshamn, K5 
- Karlshamns stad, Kastellet 
och Boön, K6 
- Ire, K7 
- Djurtorp, K8 

 Nej  

d) Yrkesfiske 
- Området mellan inre 
trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt 
angränsande del av 
Hanöbukten, Y3. 

 Nej  

e) Energiproduktion 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om 
Munkahusviken 
- Område norr om 
Munkahusviken 
 

 Nej  

f) Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 
 

 Nej  

g) Järnväg 
- Blekinge Kustbana 
 

 Nej  

h) Vägar 
- E 22 
- Länsväg 121 
 

 Nej  
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i) Värdefulla ämnen, mineral 

- Diabas – Stärnö 
 

 Nej  

j) Totalförsvaret 
- Castellet 
- Stärnö 
 

 Nej  

k) Natura 2000-områden 
- Se bilaga 1 till denna 
behovsbedömning. 
 

 Nej  

l) CW-områden (Convention of 
Wetlands)/Ramsar-områden 
- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån – Pukaviksbukten 

 

 Nej  

Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Åsnen med öar och strandområden 

och områdena söder därom, utmed 
Mörrumsån och vid sjön Mien till 
Pukaviksbukten och Listerlandet, 
enligt § 2, där turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas? 

  
 
 
 

Nej 

 

2. Kustzonen, enligt § 4, med 
begränsningar för fritids-
bebyggelse?  

- (Kommunens översiktsplan) 
-  

 Nej  

3. Mörrumsån, enligt § 6, där 
vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte 
får utföras? 

 Nej 
 
 
 
 

 

Kap. 5  
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer?  
(Förordningarna om miljökvalitetsnormer; fisk- 
och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-luft 
(SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 
2004:660).) 

 
Ja 

  

Kap. 7  
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

   

1. Allemansrätt Ja  Delar inom planområdet som är skogsmark 
berörs av allemansrätt. 

2. Nationalpark  Nej  
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3. Naturreservat  Nej  
4. Kulturreservat  Nej  
5. Naturminnen  Nej  
6. Biotopskyddsområden  Nej  
7. Djur/växtskyddsområden  Nej  
8. Strandskyddsområden  Nej  
9. Miljöskyddsområden  Nej  
10. Vattenskyddsområden  Nej 

 
 

Kap 10. 
Omfattar planen mark- och 
vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att 
det kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön? 
(Länsstyrelsens identifiering av förorenade 
områden.) 
 

 
 

 
Nej 

 
Inget tyder på att det inom planområdet funnits 
tidigare verksamheter som kan ha förorenat 
marken enligt länsstyrelsens identifiering av 
förorenade områden. I anslutning till 
planområdet, i det västra industriområdet är ett 
område utpekat av Länsstyrelsen som ett 
potentiellt förorenat område. Möjligheten att 
föroreningar från västra industriområdet 
spridits till planområdet bedöms som liten. 
 

Övergripande miljömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen åstadkommer 
effekter som:   

   

1. Strider mot kommunens lokala 
Agenda 21? 

 Nej  

2. Strider mot nationella miljömål?  Nej  

3. Strider mot regionala miljömål?  Nej  

4. Strider mot kommunens 
miljöledningssystem? 

 Nej  

5. Var för sig är begränsade men 
tillsammans kan vara 
betydande? 

 Nej  

6. Kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 
 

 Nej  
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Övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandet av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken? 
 

 
Ja 
 
 
 

 
 

 
Verksamheter som bedriver exempelvis vård, 
badbassäng, skola/förskola är 
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899).  

 
 

Plan- och bygglagen, PBL 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  
 
Frågeställningar Ja Nej Kommentar  
Kap. 2  
Kan ett genomförande av planen: 
1. Medföra avsevärd förändring av 

mark- eller vattenanvändningen i 
området, enligt § 2? 
 

 
 

 
Nej 

 
Planområdet är idag redan ianspråktaget på sådant 
sätt som även avses enligt nu aktuell 
detaljplaneläggning.  

2. Innebära påverkan, enligt § 5, på 
de boendes och övrigas hälsa på 
grund av: 

   

a) Radonförekomst? 
- (Radonkarta, radonregister) 
 
 
 
 
 
 

 Nej Ingen radonundersökning har gjorts i området. 
Frågan om radon regleras i en planbestämmelse 
och kommer att bevakas i bygglovsskedet. En 
planbestämmelse om att ”Byggnad där människor 
stadigvarande vistas ska uppföras i radonskyddat 
utförande” gäller inom hela planområdet. 

b) Klimatologiska faktorer? 
- Solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller klimat 
(regionalt eller lokalt)? 
  

 (Nej) Beroende på hur den tillkommande bebyggelsen 
placeras och utformas kan både sol- och 
vindförhållande samt bland annat förändringar i 
luftrörelser uppkomma. I nuläget är utformning och 
utbredning av den planerade bebyggelsen inte 
känt. 
 

c) Trafikbuller?  
- (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, 

bullerberäkningar) 
- Väg 
- Järnväg 
- Sjöfart 

 

 Nej Enligt en preliminär bedömning är inte trafikbuller 
något stort miljöproblem i området.   
 
Planen förväntas generera fler antal bilar, 
förhållandevis störst ökning i det fall att fastigheter 
upplåts till kontorsändamål vilket i sin tur även 
kräver större parkeringsytor än exempelvis 
bostadsändamål och vårdändamål. En mindre 
ökning av trafikmängd bedöms ske vid 
skolverksamhet om samtliga elever/förskolebarn 
blir hämtade och lämnade med bil. Detaljplanen 
tillåter max 500 m2 handel inom planområdet. 
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Handeln begränsas då det inte bedöms lämpligt 
med större handelverlsamheter i området bland 
annat med tanke på de ökade trafikrörelser handel 
kan generera.    
 
En trafikmätning gjordes hösten 2014. Mätningen 
visade inte på några större fordonsrörelser i 
dagsläget. Eventuellt kan en utredning behövas i 
senare skede för att utreda i vilken utsträckning 
trafiken bedöms öka i och med planens 
genomförande. 
 

d) Övrigt buller? 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 

 
 
 

 Nej Industribuller från närliggande västra 
industriområdet kan vid vissa tillfällen upplevas 
som störande för omgivningen. I angränsning till 
planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en 
cirka 30 meter bred markyta avsedd för allmän 
plats – parkområde. Eventuell negativ påverkan på 
nu aktuellt planområde bedöms som mindre. 

e) Vibrationer/skakningar? 
 

 Nej Vibrationer kan dock komma att uppstå vid arbete 
och transporter i och med planens 
iordningställande. 

f) Störning i ”tyst miljö”?  Nej  

g) Vattenföroreningar / förändringar / 
vattenföretag? 

- Förändringar av 
grundvattenkvalitén? 

- Förändring av flödesriktningen för 
grundvatten? 

- Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 

- Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

- Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvattenkvalitén (bakteriologiskt 
eller kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 

- Förändring av flöde, riktning eller 
strömförhållanden eller påverkan på 
strandlinjen i något vattendrag, sjö 
eller havs-område? 

- Krävs tillstånd för 
vattenverksamhet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 

Planen medger ändamål som kan komma att ställa 
högre krav på antalet parkeringsplatser och 
parkeringsytor vilket kan leda till att mängden 
hårdgjord yta (exempelvis asfalt) ökar. Hårdgjord 
yta bidrar till att mängden dagvatten ökar vilket 
ställer krav på omhändertagande av dagvatten 
(LOD). Goda förutsättningar för LOD bör finnas 
med tanke på jordarterna i området. Om de 
hårdgjorda ytorna ökar, bör omhändertagandet av 
dagvatten ses över för att inte skapa problem i 
ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i 
planbeskrivningen. 
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h) Luftföroreningar? 
- Väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 
- Obehaglig lukt? 
 
 

 Nej  

i) Förekomst av elektriska/ 
magnetiska fält?  

- (Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 
 

 Nej  

j) Störande ljussken? 
 

 Nej  

k) Närhet till djurhållning? 
(”Djurhållning och bostäder - 
kunskapsöversikt för samhällsplanering i 
Blekinge län”) 
 

 Nej  

3. Innebära risk, enligt § 6, för: 
- (Geotekniska utredningar, ”Bättre plats för 

arbete” etc.) 

   

a) Brand och explosion?  Nej I västra industriområdet bedrivs olika former av 
miljöfarlig verksamhet där skillnaderna mellan de 
enskilda verksamheterna är stora. Verksamheter 
kan orsaka olika typer av olägenhet för människors 
hälsa och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst 
påverkan bedöms uppkomma vid eventuell brand 
eller andra olyckor. Genom ytor som avsetts som 
skydds- eller grönytor hålls ett visst 
säkerhetsavstånd. Frågan om någon form av 
skyddsvall med eller utan plantering eller plank har 
varit uppe för diskussion tidigare. Eventuell negativ 
påverkan på nu aktuellt planområde bedöms som 
mindre. Dialog sker med Räddningstjänsten under 
samrådet. 
 

b) Utsläpp av särskilt miljö- och 
hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 
 

 Nej Se ovan. 
 

c) Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa?  
 

 Nej Se a ovan. 

d) Försämrad trafiksäkerhet?  
- GC-trafik 
- Fordonstrafik 
- Parkering etc. 

 

 Nej Enligt preliminär bedömning är förändringen av 
trafiksäkerheten marginell. Eventuellt kommer 
utredning tas fram i ett senare skede för att utreda 
påverkan som planen medför vad gäller 
trafikmängd och trafiksäkerhet. 

MKB-check l i s ta  •  Det a l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lshamns  kommun       
  13 

 



2014-04 -30  
Revidera t  2015-03 -20  

Dnr :  2013/2900  
 

 
 
Nybyggnation är avhängig parkeringsmöjligheterna 
i området då parkering ska ske inom egen 
fastighet. 

e) Olyckor i samband med 
transporter av farligt gods? 

- (Karta; transportvägar farligt gods) 
-  

 Nej  
 
 
 

f) Instabilitet i mark-förhållandena 
eller de geologiska grund-
förhållandena? 
- Skred 
- Ras 
- Sättningar etc. 

 

 Nej 

 
 
De mörkröda fälten (inom den röda ringen) 
redovisar Länsstyrelsens utpekade område med 
förutsättningar för ras och skred, den östra delen 
av fastigheten Asarum 40:194 är berörd. För att 
klargöra riskerna för ras och skred inom 
planområdet och om det krävs eventuella åtgärder 
kan en översiktlig geoteknisk utredning behövas ta 
fram senare i processen. 

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 
 

 Nej  

h) Erosion? 
 

 Nej  

i) Förändrade 
sedimentationsförhållanden i 
vattendrag, sjö eller 
havsområde? 
 

 Nej  

j) Att befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen kan 
ha negativ inverkan på 
projektet? 

 Nej Detaljplanerna B51 och B68, som gäller för 
industrifastigheterna direkt väster om planområdet, 
medger småindustri och hantverk som inte får vålla 
olägenheter för boende i närområdet. I angränsning 
till planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en 
cirka 30 meter bred markyta avsedd för allmän 
plats – parkområde. Eventuell negativ påverkan på 
nu aktuellt planområde bedöms som mindre. 

MKB-check l i s ta  •  Det a l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lshamns  kommun       
  14 

 



2014-04 -30  
Revidera t  2015-03 -20  

Dnr :  2013/2900  
 

 
4. Medföra påverkan, enligt § 6, på: 

 
a) Stads- och landskapsbilden? 
- Fysiska ingrepp/tillförs nya 

element? 
- Försämring av någon vacker 

utblick/viktig siktlinje eller 
stadsbilds- eller landskapsmässigt 
skönhetsvärde? 

- Betydande förändring vad gäller 
sammanhanget med omgivningen 
(bebyggelsehistoria, skala, struktur etc.)? 

- Skapas någon otrygg stads- eller 
landskapsmiljö? 
 

b) Natur- och kulturvärden? 
- Betydande förändringar i antalet 

eller sammansättningen av 
växtarter eller växt-samhällen? 

- Betydande förändringar i närmiljön, 
på grönstrukturen? 

- Minskning i antal av någon unik, 
sällsynt eller hotad växtart eller 
växtsamhälle? 

- Införande av någon ny växtart? 
- Sämre möjligheter att använda 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

- Betydande förändringar av antalet 
eller sammansättningen av djurarter 
i området (däggdjur, fåglar, fiskar, 
reptiler, skaldjur, insekter)? 

- Minskning i antalet av någon unik, 
sällsynt eller hotad djurart? 

- Införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns för 
djurens förflyttningar och rörelser?  

- Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker? 

-  
 

 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 

 
 
Planen föreslås medge en högre byggnation och 
utökade byggrätter, dock förväntas inte planen ge 
betydande förändring vad gäller stads- eller 
landskapsbild.  
 
Föreslagna våningsantal tar hänsyn till 
omgivningens skala och struktur, med lägre 
bebyggelse närmst bostäder och högre bebyggelse 
angränsande till industri och skog. 
 
 
 
 
Fynd av hotade/rödlistade arter har konstaterats 
cirka 500 meter söder om fastigheten Asarum 
40:194, i närheten av det området har även 
noteringar av värdefulla träd gjorts. Inom 
planområdet finns inga påträffade fynd av 
hotade/rödlistade arter.   
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Lag om kulturminnen m m 
 
Frågeställningar Ja Nej Kommentar  
Kap. 2  
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt   § 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och gravfält 

samt kyrkogårdar och andra 
begravningsplatser? 
 

  
 
 
Nej 
 
 
 

 

b) Resta stenar samt stenar och 
bergytor med inskrifter, symboler, 
märken och bilder samt andra 
ristningar eller målningar? 
 

 Nej  

c) Kors och minnesvårdar? 
 

 Nej  

d) Samlingsplatser för rättskipning, 
kult, handel och andra allmänna 
ändamål? 
 

 Nej  

e) Lämningar av bostäder, boplatser 
och arbetsplatser samt kulturlager 
som uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv och 
näringsfång? 
 

 Nej 

 
Direkt söder om planområdet och öster om 
Rosendalsvägen, markerat med rödbrun yta, har 
kulturhistorisk lämning från stenindustrin påträffats. 
Objekt är registrerade i fornminnesregistret.  
Inom planområdet har inga lämningar påträffats 
och detaljplanen bedöms inte heller påverka 
registrerade lämningar negativt. 
 

f) Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 
 

 Nej  
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g) Färdvägar och broar, hamn-

anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken och 
labyrinter? 
 

 Nej  

h) Skeppsvrak, om minst etthundra år 
kan antas ha gått sedan skeppet 
blev vrak? 
 
 
 

i) Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter äldre 
folklig kult? 
 

 Nej 
 
 
 
 
 
Nej 

 

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Byggnadsminne 

 

  
 
Nej 

 

Kap. 4 
 Berör ett genomförande av planen: 
1. Kyrkliga kulturminnen 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.) 
 

  
 
Nej 

 

 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Anna Ekman på Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän 
och Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
 
Karlshamn den 20 mars 2015 
 
 
 
Anna Ekman    Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Bilaga 1 
 
 
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 
 
Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Bellevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Bökemåla (habitatdirektiv) 
Elleholm norra (habitatdirektiv) 
Elleholm (habitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
Ire (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Tattamåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 
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Dnr 402-1633-14

LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN

Christina Johansson
tfn: 010-22 40 141

christinajohansson(iblansstyrelsen.se

Karlshamns kommun
Stadsmiljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Samråd om behovsbedömning inför upprättande av detaljplan för fas-
tigheten Asarum 40:194 m.fl. i Karlshamn kommun

Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedörnning för milj ökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) inför framtagande av en ny detaljplan för fastigheten Asarum 40:194
m.fl. i Karlshamns kommun. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan.

Sammanfattning
Under förutsättning att nedanstående beaktas har Länsstyrelsen inget att erinra och
bedömer att förslaget är förenligt med allmänna intressen samt att människors hälsa
och säkerhet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedöm-
ning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslagets bakgrund
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Asarum, ca 400 meter öster om
riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster om Rosendalsvägen. I
väster angränsar Asarums industriområde.

Planens syfte är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra ändamålen bostäder,
vård, handel, kontor, idrott och skola inom fastigheten Asarum 40:194. Planen syf-
tar även till att befåsta bostadsändamål för ett flertal privata bostadsfastigheter ut-
med Lärkvägen samt att planlägga de kommunägda fastigheterna Asarum 40:55
och Asarum 40:56 för bostadsändamål och del av fastigheten Asarum 40:1 som
naturmark.

Aktuellt område är angivet i den kommunomfattande översiktsplanen för Karls-
hamns kommun, från 2007, som område för bostäder.

Planområdet är idag ianspråktaget för vård och skola då gällande detaljplaner anger
allmänt ändamål och bostadsändamål. Kommunen anger i behovsbedömningen att
gällande detaljplaner begränsar utvecklingen av nu aktuella fastigheter och det är
angeläget att upprätta en ny detaljplan för att skapa mer flexibla användningar.

I den nya detaljplanen kommer bland annat en högre tillåten totalhöjd för byggna-
der inom planområdet, ökad byggrätt samt fastighetsindelningsbestämmelser att
föreslås.

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
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Behovsbedömning
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en mil-
jökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande är att ett genornf•rande
av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4
kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte krävs. Länsstyrelsen har inga invändning-
ar angående kommunens ställningstagande.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen lämnar nedan synpunkter som kommunen bör beakta i det fortsatta plan-
arbetet.

Kulturmiljö
I anslutning till planområdet i söder och öster om Rosendalsvägen har kulturhisto-
risk lämning från stenindustrin påträffats. Objektet är registrerat i Riksantikvarie-
ämbetets fornrninnesregister. Inom planområdet har inga lämningar påträffats. Om
misstänkt fornlämning ändå påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
som berör lämningen och förhållandena anmälas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte
kommer ha negativ påverkan på fornlämningarna.

Natur och jordbruksmark
Delar av planområdet utgörs av skogs- och jordbruksmark. Länsstyrelsen känner
inte till några naturvärden i området. Den västra delen av planområdet berörs av
Länsstyrelsens utpekade område för brukningsvärd jordbruksmark. Kommunen
bedömer att planens genomförande inte kommer att innebära en förändrad påverkan
på den brukningsvärda jordbruksmarken. Länsstyrelsen instämmer i denna bedöm-
ning.

Dagvatten
Enligt behovsbedömningen medger planen ändamål som kan komma att ställa
högre krav på antalet parkeringsplatser och parkeringsytor vilket kan leda till att
mängden hårdgjord yta (t.ex. asfalt) ökar. Hårdgjord yta bidrar till att mängden
dagvatten ökar vilket ställer krav på omhändertagande av dagvatten. Då det finns
goda förutsättningar för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, avser planen
utreda hur och var detta lämpligast bör ske.

Länsstyrelsen anser att dagvattensystemet behöver dimensioneras så att det kan
hantera de ökade nederbördsmängder som kan förväntas enligt SMHI:s framtids-
scenarier. Intensiteten av extrem korttidsnederbörd (< 1 tim) förväntas öka med 25
% fram till år 21001. Generellt rekommenderas öppna dagvattenlösningar och att
avsätta ytor som kan fungera som utjämningsmagasin vid tillfiillig översvämning
vid skyfal12. Det finns goda möjligheter att utnyttja vegetationsens kapacitet att ta
hand om överskottsvatten, t.ex. träd, grönytor och gröna tak.

Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige, SMHI, Klimatologi nr 6, 2013.
2

Mångfunktionella ytor, klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genomgrön-
struktur, Boverket 2010.
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Hälsa och säkerhet

Trafik
När detaljplanen genomförts kommer trafikrörelserna i och omkring området san-
nolikt att öka. Störst trafikökning förväntas i det fall fastigheter upplåts till kontors-
ändamål. En mindre ökning av trafikmängden bedöms också ske vid skolverksam-
het om samtliga elever/förskolebarn blir hämtade och lämnade med bil.

Kommunen bedömer att eventuellt en utredning kommer att behövas i senare skede
för att utreda rådande trafikmängd i planområdets direkta närhet samt i vilken ut-
sträckning trafiken bedöms öka i och med planens genomförande. Länsstyrelsen
instämmer i denna bedömning.

Buller
Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att bullerstudier utförs för att säkerställa
att naturvårdsverkets riktlinjer för maxbuller inomhus och utomhus följs. Även
kontorslokaler omfattas av rekommendationer av max buller. Eventuellt intillig-
gande bostäder kan också påverkas av ökat trafikflöde och bidrar till högre buller
än vad som förekommer idag.

Förorenad mark
Med reservation för föroreningar som ännu inte är kända av länsstyrelsen och som
kan påverka verkställandet av planen och/eller begränsa tänkt markanvändning fin-
ner länsstyrelsen att det inte rör sig om betydande miljöpåverkan avseende förore-
nade områden.

Om förorenade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten undelTättas enligt 10 kap.
11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan
om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten i detta fall Miljöförbundet Blekinge Väst.

Ras och skred
I den västra delen av planen berörs ett område av Länsstyrelsens utpekade område
med förutsättningar för ras och skred. Länsstyrelsen anser att, för att kunna gå vi-
dare med planarbetet, är det en förutsättning att en geoteknisk utredning tas fram
för att klargöra riskerna för ras och skred och om det krävs eventuella åtgärder.

Deltagare
I detta ärende har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Christina
Johansson varit föredragande. I ärendet har även länsarkitekt Marianne Örnblom,
naturvårdshandläggare Ulf Lundgren, handläggare för landsbygdsutveckling Bir-
gitta Jonasson, antikvarie Magnus Petersson, miljöhandläggare Stefan Andersson,
miljöskyddshandläggare Anne Sofie Green-Hansen samt energi- och klimatsam-
ordnare Cecilia Näslund deltagit.

,y
Lars Olsson

Christir Johansson
Kopia
Centraldiariet
Deltagarna (via e-post)
Akten
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