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Avdelningen för 
Samhällsbyggnad och 

Miljöskydd
Anna Thyrvin
010-2240186

Karlshamns kommun

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 om betydande miljöpåverkan till detaljplan för 
del av Karlshamn 2:1 i Karlshamn kommun
Handlingar daterade 2019-03-04 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Sammanfattning
Länsstyrelsen har fått handlingar gällande undersökning om betydande miljöpåverkan för 
samråd inför framtagandet av ny detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 2:1. 

Området ligger i centrala Karlshamn och omfattar ca 3,7 ha. 

Det huvudsakliga syftet med den aktuella planläggningen är att utreda möjligheten att förtäta 
Möllebacken med fler bostäder och samtidigt se utveckla ute- och trivselmiljön i området. 
Detaljplanen syftar på så vis till att skapa fler centrumnära bostäder som integreras med, och 
planeras utifrån, de kulturella värden Karlshamns innerstad har.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en 
strategisk 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 länsstyrelsen har härmed skett.

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

Riksintresse

Planområdet berörs av influensområde för luftrum och väderradar, MSA-område och område 
med särskilt behov av hinderfrihet vilket innebär att inga höga byggnader får uppföras i områ-
det. Ronneby flygplats, Luftfartsverket samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet 
att yttra sig över detaljplanen. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan 
genomföras och skickas till berörda flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd 
finns) ska också blanketten flyghinderanmälan enligt Luftfartsförordningen SFS 2010:770 
skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 
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45 m och belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se 
www.forsvarsmakten.se där blankett finns.

Planområdet berörs även av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken 
(MB) samt riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. 

Länsstyrelsen vill upplysa om att det är viktigt att riksintresset för kulturmiljövården beaktas 
och att de förändringar som planeras tar hänsyn till riksintressets värden och strävar efter att få 
en positiv effekt på dessa. 

  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Dagvatten
Planen kommer innebära mer hårdgjord yta vilket kommer förändra förutsättningarna för 
dagvattenhantering. Det är viktigt att den planerade dagvattenplanen omfattar både nuvarande 
och kommande regnintensitet så att instängda områden och översvämmade fastigheter undviks. 
Se även under rubriken ”Översvämning”.

Buller

Fler bostäder i området genererar fler fordon och ökat buller i området. Länsstyrelsen anser att 
en bullerutredning bör tas fram för att visa på bullernivåerna inom planområdet. 

Översvämning

Planområdet ligger på en sådan höjdnivå att det, enligt länsstyrelsens kartering för framtida 
havsvattenstånd, inte kommer att översvämmas. Inom planområdet finns dock en befintlig 
lågpunkt inom fastigheten Nybro 1 som riskerar att översvämmas vid kraftig nederbörd. 
Exploateringen innebär en ökning av mängden hårdgjord yta, vilket försämrar planområdets 
infiltrerande förmåga. Extremnederbörden beräknas öka framöver och enligt SMHI:s senaste 
analyser beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 
2100, jämfört med dagens klimat. https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-
forskning-skyfallen-kan-bli-annu-varre-i-ett-forandrat-klimat-1.142644. 

i dagvattenutredning är det viktigt att ta hänsyn till framtida ökad nederbördsintensitet vid 
utformning av dagvattenhantering i området, såväl avseende fysisk dimensionering som 
kapacitet för eventuellt reningsbehov. Kommunen bör reglera genom planbestämmelse att 
fördröjning av dagvatten ska anordnas på kvartersmark.

Det finns goda möjligheter att utnyttja vegetationens kapacitet att ta hand om överskottsvatten, 
t.ex. grönytor och gröna tak. Genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan 
dagvattnet bli en resurs i bostadsområdet och skapa mervärden. Gröna ytor och rekreation är 
speciellt viktiga i planområdet eftersom exploateringen innebär att en tätortsnära grönyta för 
spontanlek kommer att försvinna. 

Risk för ras och skred

Med hänsyn till klimatförändringar är det viktigt att i detaljplanen belysa hantering av risker för 
skred i finkorniga jordar (aktsamhetsområde). Det föreligger en skredrisk för delar av 
planområdet. Hög markvattenhalt ökar risken för skred och i planområdet väntas en ökad 
markvattenhalt. På grund av det är det lämpligt att ta fram en geoteknisk undersökning för att 
bedöma markens stabilitet och eventuella behov av att upprätta skyddsåtgärder innan marken 
kan anses lämplig för bebyggelse.

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-skyfallen-kan-bli-annu-varre-i-ett-forandrat-klimat-1.142644
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-skyfallen-kan-bli-annu-varre-i-ett-forandrat-klimat-1.142644
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Förorenad mark

I länsstyrelsernas databas för potentiellt och konstaterat förorenade områden finns inga 
registreringar på aktuella fastigheter. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att 
historiska flygfoton ger en indikation på att verksamheter kan ha bedrivits inom området som 
kan ha orsakat föroreningar. Det bör därför undersökas om marken är lämplig för den planerade 
användningen. Länsstyrelsen anser att detta är av särskild vikt då det på området planeras för 
känslig markanvändning så som förskola och flerbostadshus. 

Länsstyrelsen förespråkar generellt att marken i första hand bör vara lämplig för ändamålet 
redan innan en plan antas. I det fall avsikten är att införa en planbestämmelse (enl. 4 kap. 14 § 
punkt 4 PBL) anser länsstyrelsen att det antingen i plankartan eller i planbeskrivningen framgår 
vilka mätbara åtgärdsmål (exempelvis platsspecifika riktvärden eller mängd avlägsnad 
förorening) som ska uppnås för att bygglov eller startbesked ska kunna beviljas. Det bör också 
framgå hur det ska mätas att åtgärdsmålen har uppnåtts (efterkontroll genom exempelvis 
samlingsprov, representativ halt, maxvärden eller kg avlägsnad förorening). 

Om en misstänkt förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §, 
miljöbalken (1998:808). Om grävning ska genomföras i förorenade massor måste en anmälan 
om detta enligt 28 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
lämnas till tillsynsmyndigheten.

MKN

Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är 
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av 
regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller. 

”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). 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser 
och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade 
industrigrenar i de största kommunerna. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte bedöms finnas någon risk för att någon 
miljökvalitetsnorm ska överskridas. 

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

Regionala och mellankommunala frågor bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
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Planförslaget bedöms som förenligt med gällande översiktsplan från 2015. Där utpekas området 
som en del av utvecklingsområde för stadskärnan. Inom det utvecklingsområde ska arkitektur 
och utvecklas med kvalitet och kulturmiljövärden bevaras. 

Naturmiljö

Det finns skyddsvärda träd inom planområdet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på 
att de skyddsvärda träden inte bör skadas vid olika arbeten. Detta gäller även rötterna. Grävning, 
uppläggning av massor och körning m.m. i närheten av träden bör inte ske inom trädets 
dropplinje. 

Kulturmiljö

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen vill 
upplysa om att det är viktigt att riksintresset för kulturmiljövården beaktas och att de 
förändringar som planeras tar hänsyn till riksintressets värden och strävar efter att få en positiv 
effekt på dessa. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen kommer att utreda hur kulturmiljön ska bevaras i 
kommande planhandlingar. 

Fornlämningar

Tvärtemot av vad som framgår av bilaga 2, ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”, så 
ligger hela detaljplanen inom fornlämning. Denna utgörs av RAÄ Karlshamn 30:1, 
(lämningsnummer L1979:5571), som är ett stadslager vilket omfattar det medeltida Bodekulls 
utsträckning före etableringen av Karlshamns stad.

Enligt kulturmiljölagens 2 kap. 6 § är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning. Lag (2013:548).

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.

Kommunen har översiktligt redovisat relevanta miljömål i checklistan och beskrivit hur detalj-
planen förhåller sig till dessa vilket länsstyrelsen anser är tillräckligt.  

Klimatanpassning

Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla 
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta 
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra 
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor kan 
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innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning kan 
medföra en permanent översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör sedan 
ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella 
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget för att möta effekterna av ett 
förändrat klimat.

Energihushållning

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.

I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre 
sätt:

 Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur.
 Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning och 

användning från förnybara källor.
 Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor.

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, parkeringsnorm, avstånd till 
kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya bebyggelsen med fjärr-/närvärme 
och solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning.

Trafikfrågor

Begränsad miljöpåverkan 

I Blekinge är personbilstrafiken det område som genererar mest klimatpåverkande utsläpp. 
Biltrafik skapar dessutom buller och andra utsläpp vilket påverkar upplevelsekvaliteten av den 
byggda miljön. Med hänsyn till människors hälsa och ur ett klimatperspektiv är det mycket 
positivt att man planerar att se över detaljplanens parkeringsnorm vid exploateringen då det 
finns goda möjlighet till alternativa transportslag. Om nya parkeringsytor ändå anläggs bör de 
förberedas med laddstationer för elfordon. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt Anna Thyrvin som 
föredragande. Deltagande i ärendet har även antikvarie Magnus Petersson, klimat- och 
energistrateg Sabina Berntsson, bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld, 
miljöskyddshandläggare Johanna Schultz, miljöskyddshandläggare Anna Algö samt 
naturvårdshandläggare Anette Thörnberg varit. 

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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