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bruk, Ecocom 2018-06-10.  

 



  

   

 
 

5 (46) 
 

RAPPORT 

 

MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN RÄVABYGGET 4:1 

M.FL. 

(SÖDRA CELL MÖRRUM) 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Södra Cell Mörrum har ansökt om upprättande av detaljplan inom del av fastigheten 

Rävabygget 4:1, i syfte att utöka ytorna för vedgård och hantering av biobränsle samt att 

skapa en förbättrad logistik. 

För att belysa miljökonsekvenserna av detaljplanen redovisas här en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB). Tonvikten läggs på att belysa frågor rörande trafik, buller, hälsa och 

säkerhet, naturmiljö, landskapsbild, vatten och klimatanpassning. 

Detaljplanen kommer att medföra en viss ökning av trafik till och från Södra Cell Mörrums 

verksamhet, vilket är negativt ur miljösynpunkt. Trafikbuller från verksamheten bedöms 

dock inte överskrida riktvärden för trafikbuller vid närmast belägna bostäder. Planen 

säkerställer möjligheten att anlägga ett dubbelspår för järnväg, vilket är positivt ur 

miljösynpunkt, då lastbilstransporter på väg därmed kan minskas. 

Ur perspektivet hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta 

negativa konsekvenser. 

Detaljplanen bedöms medföra negativa miljökonsekvenser genom bortfallet av natur-

miljöer med vissa värden för växter och djur. En avvägning mot naturintresset har gjorts 

och de områden som har identifierats med högst värden har tagits bort ur planen eller 

planläggs som natur. De miljöer som går förlorade genom detaljplanens genomförande är 

typiska för stora delar av södra Blekinge vilket innebär att de arter som påträffats inom 

området kan förväntas finnas på många platser i landskapet. Konsekvenserna får därför 

ses som acceptabla i förhållande till de naturvärden som konstaterats inom planområdet. 

Detaljplanen innebär att mängden hårdgjorda ytor inom området ökar. Bedömningen är 

dock att påverkan på recipienten är acceptabel samt att detaljplanen inte motverkar 

uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer för vatten.  

Stigande havsnivåer och högvatten i kringliggande vattendrag påverkar planområdet. 

Under förutsättning att grundläggning inte kommer att ske på lägre nivå än +3,0 m 

(RH2000) bedöms det inte finnas risk för skada på byggnader. De ytor runt diket i öster 

som undantas som naturmark fungerar även som svämplan som minskar 

konsekvenserna av högvattenföring. 

Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla 

miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt verksamhets-

område inom Karlshamns kommun.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Södra Cell Mörrum (hädanefter benämnt SCM) tillverkar idag textilmassa och pappers-

massa. För att utveckla verksamheten både ur kapacitets- och energisynpunkt har SCM 

arbetat fram en strategisk plan som kräver utökade ytor för att kunna realiseras. 

Energieffektiviseringar i framtiden kommer att leda till ökat överskott av biobränsle som 

behöver hanteras genom att säsongslagras eller levereras till kund. Detta biobränsle bör 

ur ett miljö- och logistikperspektiv lagras vid SCM för att undvika onödiga transporter och 

dubbelhantering. Detta kräver utökade ytor för hantering av biobränsle. 

Då verksamheten utvecklas kan så småningom även en ny infartsväg till vedgården och 

en ny logistik för lastbilar och arbetsmaskiner bli aktuell. Verksamhetens utveckling 

innebär även att det kan närheten till SCM ge synergieffekter i form av t ex energi-

strömmar och logistik. för etablering av mindre verksamheter/ industrier inom området. 

De ytor som idag finns detaljplanelagda för industri i anslutning till SCM är inte tillräckliga 

för att möta dessa behov. Det krävs därför en ny detaljplan i direkt anslutning till befintlig 

detaljplan för att möjliggöra utökade ytor för vedgård och hantering av biobränsle samt en 

förbättrad logistik.  

Detaljplanen bör även möjliggöra att en av de luftledningar som idag går genom det 

aktuella området kan läggas ner som markkabel och att vägen mot industrin och Elleholm 

flyttas för att säkerställa en bättre trafiksituation för såväl industrin som allmänhet. Planen 

bör även säkerställa möjlighet för dubbelspår för järnväg för att skapa förutsättningar för 

fler transporter via tåg. 

Genomförandet av detaljplanen kan, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (SFS 

2010:900), antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet kommer att 

tas i anspråk för industriändamål. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och 

att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap miljöbalken.  

Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genom-

förande av detaljplanen kan antas medföra. Den syftar även till att föreslå åtgärder för att 

begränsa negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen är tänkt att läsas 

tillsammans med detaljplanen, där det finns mer utförliga beskrivningar och illustrationer 

av detaljplanen. 

1.2 Avgränsningar 

1.2.1 Geografi 

Planområdet är lokaliserat direkt norr om SCM:s verksamhetsområde och avgränsas i 

öster av Klavavägen och i norr och väster gränsar det till öppen odlingmark (figur 1). 

Planområdet är 34 hektar. 
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Figur 1. Geografisk avgränsning av planområdet. 

1.2.2 Tid 

De bedömningar som görs för nollalternativet och detaljplanen utgår från jämförelseåret 

2025 då detaljplanen bedöms kunna vara fullt genomförd.  

1.2.3 Miljöaspekter 

Avgränsning av miljöaspekter har gjorts mot bakgrund av genomförd behovsbedömning 

(dvs en bedömning av behovet av en MKB). De nyckelfrågor som identifierades är trafik, 

buller, hälsa och säkerhet, naturmiljö, landskapsbild, vatten samt stigande havsnivåer. En 

sammanställning av de miljöaspekter som anses mest relevanta visas i Tabell 1. I 

tabellen finns även en motivering av varje miljöaspekt. Motiveringen har reviderats under 

arbetet med MKB:n. 

Denna MKB behandlar enbart detaljplanens miljökonsekvenser. Det ska noteras att 

miljöbalkens definition av miljökonsekvenser inte innefattar arbetsmiljöaspekter, som 

regleras av separat lagstiftning. Värderingen av olika aspekter innefattar inte heller 
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sociala eller ekonomiska konsekvenser vilka även de är av vikt för att bedöma 

detaljplanens hållbarhet. 

Tabell 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n. 

Miljöaspekterna har avgränsats i behovsbedömningen.  

Miljöaspekter  Motivering  

Trafik  Detaljplanen får konsekvenser avseende trafikflöden. Det innebär en 
utökning av verksamheten som i sin tur generar en ökad trafik. Planen 
innebär även förutsättningar för utbyggnad av dubbelt järnvägsspår. 
MKB:n baseras på den trafikanalys som utarbetats i samband med 
diskussionerna kring ny trafiklösning på platsen.  

Ljudmiljö och buller  Planområdet är i nuläget påverkat av buller från befintlig industri. 
Detaljplanen kommer att medföra en trafikökning och en utökning av 
industriverksamheten. Konsekvenser avseende buller studeras i 
MKB:n. 

Hälsa och säkerhet Detaljplanen omfattar väg- och järnväg. MKB:n belyser därför risker 
avseende bland annat tunga transporter inom planområdet. Plan-
området omfattar vidare en 50 kV och en 10 kV kraftledning. Påverkan 
från elektromagnetiska fält studeras översiktligt liksom risker avseende 
brand.  

Naturmiljö  Detaljplanen innebär ianspråktagande av jordbruks- och naturmark. 
Konsekvenser för naturvärden inom och i angränsning till 
programområdet studeras.  

Kulturmiljö Inga kända kulturmiljövärden berörs av detaljplanen. Aspekten berörs 
inte ytterligare i MKB:n. 

Landskapsbild Detaljplanen möjliggör anläggning av industriverksamhet i ett öppet 
odlingslandskap. Påverkan på landskapsbild studeras. 

Vatten Markanvändningen som föreslås innebär en ökad andel hårdgjorda ytor 
inklusive ökad uppkomst av förorenat dagvatten. Planområdets 
påverkan på omgivning och recipient studeras, främst med avseende 
på dagvatten.  

Klimatanpassning Detaljplanen möjliggör bebyggelse av mark i nära anslutning till havet. 
Risk för konsekvenser av stigande havsnivåer studeras i MKB:n. 

2 Metod och bedömningsgrunder 

2.1 Riktvärden och miljökvalitetsnormer 

Konsekvenserna av utvecklingsalternativen och nollalternativet bedöms och redovisas i 

text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, 

riktvärden och miljökvalitetsnormer. Riktvärden och miljökvalitetsnormer redovisas under 

respektive miljöaspekt i den utsträckning de har betydelse för bedömningen.  
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2.2 Nationella och regionala miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett 

tjugotal aktuella etappmål. Följande nationella miljömålkvalitetsmål har bedömts beröras 

av detaljplanen:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv  

Definitioner och preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen finns på 

Miljömålsportalen (www.miljomal.se).  

Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med 

undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Tillsammans med åtgärds-

programmet är de vägledande för miljöarbetet i Blekinge och det miljötillstånd som ska 

uppnås i länet. 

Karlshamns kommun har inga egna lokala miljömål utan arbetar utifrån de nationella 

miljökvalitetsmålen tillsammans med 16 hållbarhetsindikatorer där biologisk mångfald är 

en av dessa. 

En bedömning av måluppfyllelsen utifrån de nationella miljökvalitetsmålen görs i avsnitt 

6.2.   
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2.3 Bedömningsskala 

Nedan presenteras den skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 

konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 

bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning av miljökonsekvenser görs i kapitel 6.1.  

 

Tabell 2. Sammanställning av bedömningsskalan 

Stora positiva konsekvenser Positiva konsekvenser på riksintressen eller 
andra intressen som gäller på EU-nivå (till 
exempel Natura 2000-områden, sänkning 
under miljökvalitetsnorm). 

Positiva konsekvenser på riksintressen eller 
värden av regional eller kommunal betydelse. 

Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser av kommunal 
betydelse.  

Inga nämnvärda konsekvenser Positiva eller negativa konsekvenser av mindre 
eller lokal betydelse. 

Negativa konsekvenser Negativa konsekvenser av kommunal 
betydelse.  

Stora negativa konsekvenser Negativa konsekvenser på riksintressen eller 
andra intressen som gäller på EU-nivå (till 
exempel Natura 2000-områden, överskridande 
av miljökvalitetsnormer). 

Negativa konsekvenser på riksintressen eller 
värden av regional eller kommunal betydelse. 
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3 Planområdet idag 

3.1 Allmän beskrivning 

Planområdet är beläget ca 4 kilometer sydost om centrala Mörrum och 6 kilometer väster 
om Karlshamn (figur 2). Planområdet är en del av fastigheten Rävabygget 4:1 som idag 
är en relativt stor fastighet, ca 110 hektar varav 34 hektar ingår i aktuell detaljplan. 
Rävabygget 4:1 ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Inom den södra delen 
av fastigheten bedriver Södra sin verksamhet som idag tillverkar textil- och 
pappersmassa. Inom planområdet finns även fastigheterna Vekerum 7:8, 7:9 och 9:15, 
som samtliga ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Inom området finns även 
samfälligheterna Vekerum S:5 och S:1, som utgörs av ett dike respektive väg.  

Planområdet avgränsas i öst, norr och väst av jordbruksmark och i söder av befintlig 

detaljplanegräns samt SCM:s verksamhet i form av veduppläggningsyta. 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering i förhållande till Karlshamn och Mörrum. (Illustration: Karlshamns 

kommun) 

Närmaste bebyggelse utanför SCM:s område finns på cirka 450 meters avstånd, öster 

om fabriken samt cirka 500 meter väster om fabriken. Det berörda markområdet omfattas 

idag i huvudsak inte av någon detaljplan. Marken består främst av åker och ängsmark 

och är klassad som odlingsbygd enligt gällande översiktsplan. Strax väster om plan-

området finns Elleholms tomatodling, som består av ca 25 500 kvadratmeter tomatodling, 

som utgör ett landmärke som kan ses från flera håll. Även SCM:s anläggning reser sig 

som ett tydligt landmärke som kan beskådas från flera håll. Två kraftledningar går idag 

genom området samt ett järnvägsspår. Inom området går Byggesvägen i nordsydlig 

riktning och flera mindre interna vägar. Flera stenmurar finns inom området som ett spår 

efter att marken tidigare varit odlad eller betad. 

Området omfattas inte av vattenskyddsområde. 
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3.2 Gällande planer 

I den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 

maj 2015, anges att området väster om Karlshamns stadskärna präglas av industrier och 

tyngre verksamheter. Översiktsplanen avser att långsiktigt säkra verksamheterna och 

även att möjliggöra en utveckling av området för verksamheter, bland annat med växthus. 

Här anges även att ett programarbete bör göras för området mellan SCM i väster och 

Stilleryd och Karlshamn i öster. En ny vägsträckning beskrivs även som binder samman 

verksamhetsområdena från hamnen i öst till bruket i väst. 

Den nu aktuella detaljplanen ska ligga direkt norr om befintlig detaljplan, C39, 

lagakraftvunnen 1987-11-03, som reglerar markens ändamål till industri och småindustri. 

Den norra delen av befintlig detaljplan kommer till viss del att överlappas och ersättas av 

den aktuella detaljplanen (figur 3).  

 

 

Figur 3. Gällande och ny detaljplan inom området. (Illustration: Karlshamns kommun) 

3.3 Övriga förutsättningar 

Planområdet och de befintliga förutsättningarna beskrivs ingående i planbeskrivningen. 

Där framgår vilka riksintressen som omfattas och vilka förhållanden som råder i nuläget 

avseende bebyggelse, infrastruktur med mera. I denna miljökonsekvensbeskrivning 

redovisas förutsättningarna endast i den mån de har betydelse för de specifika 

miljökonsekvenser som beskrivs. Det förutsätts att MKB:n läses tillsammans med 
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planbeskrivningen. I det fall inget annat anges är beskrivningar av nuläget hämtade från 

dokumentet Detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. (Karlshamns kommun, 

2018). 

4 Alternativ 

4.1 Detaljplanen - huvudalternativ 

Planområdet framgår av figur 1. Innebörden av huvudalternativet framgår av 

planbeskrivningen och denna MKB. I stora drag innebär detaljplanen att området 

planläggs för industriändamål med möjlighet att markförlägga en kraftledning inom 

området samt ett område för kommunens överföringsledning för vatten och spillvatten 

mellan Mörrum och Sternö 

4.2 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med naturmark kvarstår. 

Nuvarande trafikmängder ökar något till följd av en årlig prognosticerad trafikökning. 

SCM:s verksamhet utökas inte. 

4.3 Utbyggnad av verksamheten på annan plats i Karlshamns kommun 

Vid en översiktlig bedömning av närområdet till SCM:s anläggning kan det konstateras att 

det inte bedöms finnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhets-

området. Placeringen på annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle 

därtill troligen skapa fler och längre transporter. 

Slutsatsen är därför att det aktuella området i anslutning till befintlig anläggning är det 

mest ändamålsenliga för fortsatt utbyggnad av SCM. Övriga alternativ avfärdas och 

kommer inte att belysas ytterligare i denna MKB. 

 

5 Miljökonsekvenser 

I nedanstående avsnitt redovisas miljökonsekvenserna för de frågor som bedömts som 

viktiga att belysa av kommunens behovsbedömning.  

5.1 Trafik  

5.1.1 Förutsättningar 

Byggesvägen går centralt genom området och Klavavägen går i den östra plan-

områdesgränsen (figur 4). Söder om planområdet går Forsbackavägen och 

Elleholmsvägen. Ett järnvägsspår går genom området i nord-sydlig riktning. Mindre 

grusvägar finns inom området som hör till SCM:s interna vägnät. 
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Figur 4. Nuvarande trafikförhållanden. 

Detaljplanen omfattar anläggandet av ett dubbelt järnvägsspår till anläggningsområdet, 

vilket på sikt skulle kunna minska andelen gods som går på lastbil såväl lokalt som 

regionalt. 

5.1.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Alternativet innebär att inget utökat verksamhetsområde i anslutning till SCM:s nuvarande 

verksamhet planläggs. Då uteblir SCM:s planerade produktionsökning och trafiken till och 

från verksamheten kan dock öka inom befintligt miljötillstånd för verksamheten.  

Godstransporter på järnväg begränsas av enkelspår. 

De ökade transporterna bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser. 

Detaljplanen 

Detaljplanen innebär att SCM:s produktion kan öka, vilket medför ökade transporter 

jämfört med dagens situation. Trafikökningen är dock inte större än att den innehålls inom 
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SCMs idag tillståndsgivna produktion. Framräknade trafiksiffror år 2020 framgår av 

figur 5.  

Den planerade produktionsökningen i SCM:s verksamhet tillsammans med eventuellt 

tillkommande verksamheter inom nya detaljplanerade områden kan medföra att 

nuvarande in- och utfarter till anläggningen samt sträckningen av väg 554 (Byggesvägen) 

på sikt kan behöva ses över.  

Genom att planen möjliggör dubbelspårig järnväg kan transporter med tåg öka i 

framtiden. Omfattningen av framtida tågtransporter kan dock inte anges i detta skede. 

De ökade transporterna bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser. 

 

Figur 5. Trafikflöden i SCM:s närhet och bedömda flöden till och från verksamheten år 2020. Röda 

siffror är hämtade från Trafikverket, procentsatsen representerar andel tung trafik. Siffror i svart är 

den framräknade tunga trafiken som har SCM som målpunkt. (Källa: Trafikutredningen, Ny in-/utfart 

till Södra Cell Mörrum) 

5.1.3 Skadeförebyggande åtgärder 

En åtgärdsvalsstudie har utförts i samverkan med Trafikverket. En förändring av väg 554 

måste enligt gällande lagstiftning genomföras genom framtagande av vägplan. Då det vid 

detaljplaneläggning inte är känt vilken typ av verksamhet som kan komma att etableras 
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på området är det inte heller möjligt att beräkna vilka trafikmängder som kan komma att 

genereras av denna verksamhet och hur utformningen av trafiklösningen bör se ut. 

I samband med i ianspråktagande av nya ytor bör därför trafiksituationen tas i beaktande. 

Nya anslutningar till allmänna vägen, väg 554, kräver tillstånd från väghållande-

myndighet. Sådana anslutningar bör begränsas i antal och utformningen måste tas fram i 

samverkan med väghållande myndighet med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. 

5.2 Ljudmiljö och buller 

5.2.1 Förutsättningar 

Utanför planområdet medför detaljplanen viss ökning av trafik till och från planområdet, 

som genererar ökade trafikbullernivåer. Verksamheten inom planområdet medför buller, 

dels genom trafikrörelser, dels genom hantering av ved, biobränslen m m. Härutöver 

tillkommer ett visst buller från transporter på den befintliga, enkelspåriga järnvägen. I 

framtiden kan järnvägen bli dubbelspårig. 

Riktlinjer för vilka ljudnivåer som kan tillåtas regleras av två olika normer som redovisas 

nedan.  

Riktvärden för trafikbuller 

Idag gällande riktvärden för trafikbuller vid planering av nya bostäder trädde i kraft 1 juni 

2015 och regleras i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. För 

detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015 gäller dock de tidigare riktvärden som 

beslutades av riksdagen vid behandlingen av proposition, 1996/97:53 

”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”. Dessa gäller även trafikbuller vid 

befintliga bostäder samt för inomhusbuller. 

Då denna aktuella detaljplan påbörjades 2014-01-22 gäller följande riktvärden för 

trafikbuller, vilka normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 

eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

  30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus, 

  45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid, 

  55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 

  70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

Riktvärden för externt industribuller 

Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen att samordnat sina 

vägledningar om buller från industri. Detta samarbete resulterade bland annat i 

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538 

(april 2015). SCM har ett miljötillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. I detta har 

tillståndsgivande myndighet prövat påverkan och meddelat villkor under vilka 

verksamheten får bedrivas. Dessa villkor gäller då över de tidigare nämnda riktlinjerna 

som är mer generella. De är formulerade på följande sätt; 
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”Den ekvivalenta ljudnivån på grund av sökandens verksamhet får utomhus vid bostäder 
som riktvärde inte överstiga 55 dB (A) vardagar under dagtid (kl. 07-18), 45 dB(A) nattetid 
(kl. 22-07) och 50 dB (A) under övrig tid. Riktvärdet kontrolleras genom närfältsmätningar 
och emissionsberäkningar. Om hörbara toner förekommer skall de angivna värdena 
sänkas med 5 dB(A)-enheter. Nattetid får momentanvärdena uppgå till maximalt 60 dB(A) 
som riktvärde.”  

 

Vid ändring av verksamheten såsom nyinstallation eller renovering av bullrande 
anläggningar, skall skäliga bullerbegränsande åtgärder vidtas så att bulleremissionen på 
sikt kan nedbringas till riktvärdet 40 dB(A), med undantag av momentanljud.  
Miljödomstolen 2008-12-19 

5.2.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Alternativet innebär att inget utökat verksamhetsområde i anslutning till SCM:s nuvarande 

verksamhet planläggs. Då uteblir SCM:s planerade produktionsökning och trafiken till och 

från verksamheten bedöms inte öka. Ljudnivåerna till följd av SCM:s transporter samt 

externt industribuller blir oförändrade vid närmaste bostäder. 

Detaljplanen 

Externt industribuller från verksamheten inom planområdet (hantering av ved m m), 

kommer att redovisas i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny industriverksamhet inom 

planområdet och utreds inte vidare i denna MKB. Det kan dock nämnas att närmaste 

bostäder utgörs av enstaka, närbelägna bostadshus, söder, öster och norr om plan-

området. Väster om planområdet finns ett fåtal bostadshus på minst 250 m avstånd från 

detaljplanegränsen.  

En trafikbullerutredning har gjorts baserad på prognosticerad trafik till och från samt inom 

planområdet år 2020 (bilaga 2) och resultatet har jämförts med riktvärdena för trafikbuller. 

Utredningen avser förväntade ljudnivåer vid närmast belägna bostäder, med nuvarande 

vägsträckning. Utredningen visar att gällande riktvärden för trafikbuller innehålls. 

Planerad, ny vägsträckning innebär att ljudnivåerna sjunker något vid fyra fastigheter (1-3 

dB sänkning) och ökar obetydligt vid två fastigheter (1 dB höjning).  

Detaljplanen bedöms inte medföra några nämnvärda miljökonsekvenser avseende 

trafikbuller. 

5.2.3 Skadeförebyggande åtgärder 

Ur trafikbullersynpunkt är inga skadeförbyggande åtgärder motiverade.  
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5.3 Hälsa och säkerhet 

5.3.1 Förutsättningar 

Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet. Strax söder, öster och norr om 

planområdet finns dock ett fåtal bostäder. Inom planområdet finns SCM:s kursgård, som 

idag används för SCM:s interna möten och utbildningsverksamhet, men som även kan 

hyras av anställda för privat bruk. Vid kursgården finns även en byggnad, Svarta gården, 

som är tänkt för mötesverksamhet med möjlighet till övernattning. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde under 2005 på uppdrag av Karlshamns 

Kommun en kommunal riskanalys som har reviderats 2011 och redovisas i rapporten ” 

Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun”. Slutsatsen i rapporten 

rörande det befintliga industriområdet är att ”analyserade scenarier påverkar ej tredje 

man, utan får endast verkningar inom anläggningen”. När det gäller rekommendationer 

avseende planläggning utmed leder för transport av farligt gods refererar man till 

Länsstyrelsen i Stockholms rekommenderade skyddsavstånd för ny bebyggelse intill 

vägar med transport av farligt gods (Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000) som anger 

liknande avstånd som RIKTSAM1. 

Tunga transporter görs genom planområdet (se vidare avsnitt 5.1). Den främsta risken 

inom planområdet är påkörningsolyckor och olyckor med farligt gods.  

Genom planområdet löper två kraftledningar (luftledningar, 50 respektive 10 kV) samt 

järnväg i form av ett industrispår (figur 6).  

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett samlings-

namn för elektiska och magnetiska fält, vilka uppstår vid generering, överföring och 

konsumtion av el. I dagsläget har forskning ännu inte kunnat säkerställa om det finns 

några hälsorisker kopplat till särskilda nivåer av dessa fält. Det finns således inga 

gränsvärden, riktvärde eller skyddsavstånd till ledningar. Däremot har Arbetsmiljöverket, 

Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut formulerat 

”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”. I 

denna anges att mätningar har gjorts för ett stort antal yrkeskategorier på deras 

arbetsplatser. Medianvärdet för dessa var cirka 0,2 μT.  

Det elektromagnetiska fältet från en kraftledning är starkast närmast rakt under en 

kraftledning och avtar sedan snabbt, i regel med avståndet i kvadrat. Hur stort det 

elektromagnetiska fältet är beror därför på kraftledningens utformning och belastning 

samt avståndet från den. 

                                                      
1 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 
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Figur 6. Befintliga kraftledningar, heldragen linje är luftledning och streckad är planerad markkabel 

(Rödlinje 50 kV Horsaryd- Mörrums bruk, Gullinje 50 kV Hemsjö – Mörrum bruk, Vitlinje 10 kV 

ledning). 

5.3.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att trafiken genom området blir oförändrad i jämförelse med 

dagsläget. De befintliga luftledningarna i området kommer inte att markförläggas.  

Detaljplanen 

Ökningen av trafik till och från planområdet medför en liten ökning av olycksriskerna på 

tillfartsvägarna samt på järnvägen vid en eventuell utbyggnad till två spår. Risken för 

påkörningsolycka med personskada eller olycka med farligt gods inom planområdet 

bedöms dock vara liten.  

Detaljplanen innebär att en befintliga 50-kV-ledningarna markförläggs inom större delen 

av området (söder om 10-kV-ledningen och väster om diket), med mindre alstrande av 

elektromagnetiska fält som följd. Den ledning som kommer att markförläggas berör dock 

idag inga bostadshus eller områden där människor vistas i större utsträckning.  
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Området är flackt och risk för skred och ras bedöms därför som mycket liten. Däremot 

kan det inom området förekomma geotekniska förhållanden som kräver extra åtgärder vid 

grundläggning.  

Verksamheten inom planområdet (vedgård m.m.) medför viss risk för brand, som skulle 

kunna påverka närboende. Här spelar den exakta placeringen av exempelvis vedgården i 

förhållande till närliggande bostäder en roll. Risker förknippade med den verksamhet som 

ska bedrivas kommer att redovisas mera detaljerat i anmälan alternativt ansökan om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid 

etablering av ny industriverksamhet inom planområdet.  

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra några nämnvärda konsekvenser på 

hälsa och säkerhet.  

5.3.3 Skadeförebyggande åtgärder 

För att minska risken för att fordon genom olyckshändelse rammar byggnader i närheten 

av vägen ska det enligt Väglagen (SFS 1971:948) finnas ett skyddsavstånd om 12 m 

mellan allmän väg och en byggnad. Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med 

hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 m.  

Vad gäller riskerna förknippade med transporterna av farligt gods rekommenderar 

RIKTSAM2 skyddsavstånd enligt figuren nedan. Det innebär att industrilokaler inte kan 

placeras närmare vägen än 30 m utan att åtgärder vidtas (figur 7). Skyddsåtgärder som 

skall vidtas vid placering av byggnader närmare än 30 m kan exempelvis vara 

skyddsräcken som minskar risken för kollision med byggnader utmed vägen och därmed 

skada på fordon som fraktar farligt gods vid en avåkning. Likaså bör man undvika att 

placera byggnader med lokaler där personer stadigvarande vistas inom detta område. 

Hastighetsbegränsning på allmän väg inom planområdet regleras inte genom 

detaljplanen, men utgör även det en viktig skadeförebyggande åtgärd. 

                                                      
2 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 
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Figur 7. Föreslagna skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika verksamheter 

enligt RIKTSAM.  

För att minska riskerna vid nyetableringar ska gällande lagar och föreskrifter enligt ovan 

följas. Generella skyddsavstånd mellan verksamheter och bostäder anges av Boverket 

och delas upp i fyra olika grupper med rekommenderade skyddsavstånd om mellan 50 

och 1 000 meter. Det kortaste skyddsavståndet om 50 m gäller för enklare industri-

verksamhet som småverkstäder och grossister och som således ska placeras minst  

50 meter från närmast liggande verksamhet eller bostad. 
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5.4 Naturmiljö  

5.4.1 Förutsättningar 

Nedanstående bedömningar och beskrivningar är baserade på inventeringar av 

planområdet samt expertutlåtande; 

• Inventering och bedömning av naturvärde, Enetjärn Natur AB 2014-05-27, 

bilaga 3. 

• Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur, 

bilaga 4. 

• Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge Väst, 

2014-07-11, bilaga 5. 

• Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB 

2016-11-14, bilaga 6.  

• Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, Gustaf 

Aulén 2017-08-28, bilaga 7. 

• Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till 

Mörrums bruk, Ecocom 2018-106-10, bilaga 8.  

Planområdet 

Planområdet är flackt och den högsta punkten ligger knappt 10 m ö h. Största delen av 

området utgörs av jordbruksmark, med inslag av mindre skogspartier och halvöppna 

buskmarker.  

Cirka fyra femtedelar av planområdet består av åker eller betesmark. Den största andelen 

utgörs av åkermark med odling av spannmål och vall. Både de betade vallodlingarna och 

betesmarkerna är kraftigt gödselpåverkade. Jordbruksmarken hyser en del objekt som 

omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken, exempelvis diken, 

stenmurar, märgelgravar och åkerholmar.  

Cirka en femtedel av planområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt 

knuten till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om 

Byggesvägen. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och bok dominerar. 

Vid den befintliga gården finns fem grova lövträd som av länsstyrelsen har skyddats som 

naturminne enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

Inventeringar 

Under 2014 gjordes två naturvårdsinventeringar parallellt av Enetjärn Natur AB och 

Miljöförbundet Blekinge väst. Dessa kompletterades med håvning för att kartlägga 

förekomst av groddjur. Efter genomfört samråd har dessa inventeringar kompletterats 

med en artinventering av området genomförd av Enetjärn Natur 2016. Denna inventering 

har vidare kompletterats med ett expertutlåtande kring fladdermöss 2018. Baserat på 

ovanstående har avvägningar gjorts för att balansera naturintressena i området med 
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exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av det ursprungliga planområdet 

uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med markanvändning ”Natur” i 

planen. 

Skyddade och fridlysta arter 

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla 

vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s art- 

och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning. Till förordningen hör två listor 

med arter, bilaga 1 och 2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är fridlysta, d.v.s. 

de listade arterna får inte samlas in, skadas eller dödas. För arterna i bilaga 1 är 

dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.  

Fåglar 

Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som bedöms 

häcka med ca 1-5 par inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till 

fuktängen utmed diket i sydost medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen 

bedöms ekhagen längst i nordväst, utanför planområdet, vara den mest intressanta miljön 

ur fågelperspektiv med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata och rosenfink.  

Läderbagge  

Läderbagge är rödlistad och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre 

ekar. Inventering har genomförts i syfte att finna arten inom planerat planområde, men 

någon förekomst av lämpliga livsmiljöer har inte kunnat påvisats. Antalet rötskadade 

grova ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten brukar påträffas. 

Det bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området.  

Groddjur 

Det finns inga registrerade observationer i Artportalen av groddjur inom eller i direkt 

närhet till planområdet. Håvning efter larver/yngel har gjorts i början av juni månad 2014 i 

de vattenmiljöer som pekats ut som potentiella lokaler. Inget tydde på att någon art har 

viktiga lekvatten inom planområdet. Området har bedömts som tämligen ointressant ur 

groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen i nordväst 

och som uteslutits ur planområdet, men som ändå kan tänkas beröras av planens 

genomförande. 

Kräldjur 

Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bl.a hasselsnok och sandödla har ingen 

av dessa arter påträffas. Området bedöms inte var särskilt värdefullt för ovanliga kräldjur. 

Fladdermöss 

Vid artinventeringen 2016 noterades ljudinspelning av tolv fladdermusarter. Förutom de 

vanligaste arterna nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vatten-

fladdermus och mustasch- och taigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus, 

brunlångöra och trollpipistrell. Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna 



   

 
 
 

 

24 (46) 
 
RAPPORT 

 

MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 

RÄVABYGGET 4:1 M.FL. 

(SÖDRA CELL MÖRRUM) 

 

 

fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och mindre brunfladdermus. Samtliga 

fladdermusarter finns upptagna i Artskyddsförordningens bilaga 1. 

Två arter dominerar helt i inventeringen och står för drygt 75 % av alla inspelningar, 

nämligen dvärgpipistrell och nordfladdermus. Dessa tillhör Sveriges mest vanliga arter 

och har i södra Sverige ett tämligen generellt biotopval. De är vanliga i städer, 

produktionsskog och i odlingslandskapet. 

Bedömningen är att trots det stora antalet påträffade arter är området perifert för 

fladdermöss. Det är huvudsakligen ett öppet område, med små skogsdungar som inte är 

sammanhängande med övrig skog. Miljön runt skogsdungarna är tämligen trivial utan 

våtmarker eller andra högprioriterade miljöer. Med undantag för dvärgpipistrell talar det 

mesta för att fladdermössen passerar eller endast tillfälligtvis besöker området. Det finns 

möjligen en koloni med dvärgpipistrell strax utanför detaljplanen men i övrigt fanns det 

inte någon indikation på kolonier. 

Ett samråd gällande fladdermössens påverkan av exploateringen har hållits och 

Länsstyrelsen i Blekinge har meddelat stöd för exploateringen under förutsättning att 

vissa försiktighetsmått vidtas. Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt 

mot naturmark eller uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera 

dragningskraften på insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som 

är markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och 

arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas. 

Naturhänsyn 

Baserat på inventerade naturvärden har avvägningar gjorts för att balansera 

naturintressena i området med exploateringsintresset. Detta har resulterat i att delar av 

det ursprungliga planområdet uteslutits ur detaljplanen och vissa områden skyddats med 

markanvändning ”Natur” i planen. I figur 8 nedan redovisas inventerade objekt. 

Fyra områden planläggs inte för industri. Område 1 (figur 8), en igenväxande ekhage 

inklusive märgelgrav och stenmur, är en intressant miljö ur fågelperspektiv och har helt 

uteslutits ur detaljplanen. För detta område har SCM därtill slutit ett skogsvårdsavtal som 

innebär ett ansvar för att förvalta de identifierade naturvärden. 

Tre områden ligger inom detaljplanen men planläggs som natur. Detta gäller område 2, 

en skogsdunge där fladdermus noterats, område 3, fuktäng där buskskvätta och sävsparv 

noterats, och område 4, åkerholmar med odlingsrösen och övervuxen stenmur som ger 

gott skydd och varma platser åt kräldjur och insekter. Här finns hällar där kräldjur kan sola 

sig och den torra marken ger en varierad lav- och kärlväxtflora. Ett antal objekt 

(markerade som lila i figur 8 samt ett antal träd markerade med grönt i figur 9) bibehålls 

insprängda i övrig etablering medan de rödmarkerade objekten kommer att tas bort i 

samband med exploateringen. 

Borttagande av objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, förutsätter att 

dispens från bestämmelsen i 7 kap 11 § miljöbalken lämnas. En sådan dispens har 

lämnats av Länsstyrelsen 2018-05-08 för borttagande av sju stenmurar och fyra 
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åkerholmar (rödmarkerade i figur 8). De stenar som tas bort från stenmurar skall enligt 

beslutet användas för att bygga upp nya rösen i anslutning till området. Stenarna skall 

läggas som rösen på solexponerad yta. Vidare skall död ved från lövträd som tas bort i 

samband med stenmurarna läggas som en faunadepå i ett av de närliggande 

naturområdena. 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet samt föreslagen hantering av dessa. Röd 

markering innebär objekt som tas bort, lila markering innebär att generell hänsyn tas vid 

exploatering. Källa: Yttrande av Gustaf Aurén 2017 samt Naturvärdesinventering Enetjärn Natur 

2017 
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Figur 9. Utformning och placering av de objekt som skyddas i planen. Lilla markering områden, 
markerade som 1, 2, 3 och 4 ovan, utelämnas eller avsätts som natur i detaljplanen, grönmarkering 
träd som bevaras, gul linje detaljplanens gräns. 

 

Strandskydd 

Strandskydd om 100 meter gäller vid alla insjöar och vattendrag oavsett storlek och gäller 

även vid konstgjorda vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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Figur 10. Strandskydd gäller vid det blåmarkerade diket. 

Strandskydd råder vid det dike som är beläget i planområdets östra del (figur 9). 

Skyddade områden i omgivningarna 

Närmaste skyddade områden utanför planområdet är Mörrumsåns och Pukavikbuktens 

Natura 2000-områden, vilka är belägna drygt 500 m väster om respektive 2 km söder om 

planområdet. Pukaviksbukten omfattas även av den internationella våtmarks-

konventionen Ramsar. Ca 1 km norr om området, och även norr om väg E22, ligger en 

naturskogsartad tallskog som skyddas genom naturvårdsavtal. Övriga skyddade områden 

ligger mer än 3 km från planområdets gräns. 
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5.4.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med i huvudsak jordbruksdrift 

kvarstår. Naturvärdena i planområdet bibehålls i stort men påverkas i viss grad negativt 

av fortgående igenväxning.  

Detaljplanen 

Vid ett fullt utnyttjande av detaljplanen, kan naturmiljöerna inom planområdet i huvudsak 

komma att försvinna. De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården 

avses dock bevaras och skyddas inom planen.  

Med den stora inventeringsinsats som har gjorts i området är slutsatsen att området är 

relativt fattigt på rödlistade och fridlysta arter (fåglar och fladdermöss undantaget). De 

arter som påträffats här är inte av sådan karaktär att de bör stå i konflikt med den 

planerade verksamheten.  

Fåglar 

Planområdet berörs av artskyddsförordningen ifråga om vissa fågelarter som omfattas av 

förordningens bilaga 1, då detaljplanen berör enstaka vilo- eller häckningsplatser för 

individer av dessa arter. De aktuella områdena planläggs dock som natur eller utesluts ur 

planen. Bedömningen är att de utpekade arter som förekommer inom området är så pass 

vanliga både lokalt, regionalt och nationellt och att förekomsterna inom planområdet är så 

små och i sammanhanget obetydliga att ett genomförande av detaljplanen i denna 

utformning inte påverkar bevarandestatusen för någon art.  

Fladdermöss 

Planområdet berörs även av artskyddsförordningen bilaga 1 ifråga om vissa 

fladdermusarter. Bedömningen är att detaljplanen med den hänsyn som här redovisats 

gör det möjligt för de arter som noterats mest frekvent att fortsätta nyttja området. Det är 

mindre troligt att andra skogslevande arter som är beroende av sammanhängande 

skogspartier och är känsligare för störning av ljus och buller kommer att fortsätta använda 

området. Detta bör dock inte påverka arterna på populationsnivå eftersom planområdet i 

relativt liten grad används för födosök av sådana arter i dagsläget. Detaljplanen bedöms 

därmed inte påverka bevarandestatusen negativt för någon fladdermusart. 

Strandskydd  

Detaljplanen omfattar en planbestämmelse om upphävande av strandskyddet utom i de 

delar som planläggs som natur. Detta motiveras av att detaljplanens område behövs för 

att utvidga en pågående verksamhet, varvid det rekreativa värdet ur allemansrättsligt 

perspektiv bedöms bli mycket begränsat. 

Det öppna vattendraget bevaras inom den östra delen av planområdet. Även om 

vattendraget bevaras innebär planläggningen av industrimark i direkt anslutning en risk 

för påverkan. Påverkan bedöms dock som begränsad då det endast rör sig om en liten 

del av vattendraget i direkt anslutning till dess utlopp i Östersjön. 



  

   

 
 

29 (46) 
 

RAPPORT 

 

MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN RÄVABYGGET 4:1 

M.FL. 

(SÖDRA CELL MÖRRUM) 

 

 

 

 

Skyddade områden                                                                                               

Detaljplanen bedöms inte innebära några konsekvenser för skyddade områden i 

detaljplanens omgivningar. 

Sammanfattande bedömning                                                                                   

Detaljplanen bedöms medföra negativa miljökonsekvenser genom bortfallet av natur-

miljöer med vissa värden för växter och djur. De miljöer som går förlorade genom 

detaljplanens genomförande är dock typiska för stora delar av södra Blekinge vilket 

innebär att de arter som påträffats inom området kan förväntas finnas på många platser i 

landskapet. Konsekvenserna får därför ses som acceptabla i förhållande till de 

naturvärden som konstaterats inom planområdet.  

5.4.3 Skadeförebyggande åtgärder 

De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården bevaras så långt möjligt 

med hänsyn till risker för skador på människor och byggnader i samband med 

stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan lämpligen sparas som högstubbar 

där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd och vara kvar. Vid exploatering ska 

erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att dessa träd och deras rotsystem skadas. 

Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt mot naturmark eller uppåt. Dess 

färgtemperatur ska anpassas för att minimera dragningskraften på insekter och 

fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som är markerade som frivilliga 

avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och arbetsledare ska ta del av 

beslutet innan åtgärden påbörjas. 

Flera stenmurar sparas och försiktighet bör här tillämpas vid exploatering. Försiktighet 

bör även iakttas ifråga om utsläpp till och eventuell förändring av diket i planområdets 

östra del (figur 10), då det inte kan uteslutas att diket kan hysa laxfiskar. 

I övrigt bedöms inga skadeförebyggande åtgärder vara nödvändiga förutom de som 

redan skett vid utformningen av detaljplanen. 

5.5 Landskapsbild 

5.5.1 Förutsättningar 

Planområdet utgörs av landskapstypen ”yttre sprickdalslandskap”. Sprickdalslandskapet 

har tydliga riktningar i nord-sydlig riktning. Planområdet består både av flackt 

industripräglat landskap och odlingsbygd. 

Landskapet, inom vilket planområdet är beläget, som industripräglat med storskalig 

industri och ett omland med upplag, vägar, planer och dylikt. Däremellan förekommer 

ruderatmark och /eller naturmark som är starkt dominerad av industrin. Speciellt i det 

flacka landskapet ger industrin påverkan på karaktären även långt utanför det markerade 

området. Det förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.  

Landskapet är per definition här redan starkt påverkat av storskalig och störande 

verksamhet och kan därför sägas ha stor tålighet gentemot ytterligare exploatering. Dock 
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kan höga nytillskott, som t ex vindkraftverk, ha menlig inverkan på karaktäristiska 

landmärken som Karlshamnsverket och SCM. 

5.5.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen förändring av dagens landskapsbild. 

Detaljplanen 

Detaljplanen innebär att vissa industriella eller industrianknutna byggnader/anläggningar 

kan komma att uppföras. Detaljplanen medför inga nämnvärda konsekvenser avseende 

landskapsbilden, eftersom detaljplanens förändringar stämmer väl överens med de 

omgivande industriella element som dominerar landskapsbilden. 

5.5.3 Skadeförebyggande åtgärder 

Några skadeförebyggande åtgärder är inte aktuella. 

5.6 Vatten och miljökvalitetsnormer 

5.6.1 Förutsättningar 

EU:s ramdirektiv för vatten innebär att det ska eftersträvas att alla ytvattenförekomster 

inom EU ska ha en god ekologisk och kemisk status. Målet är att alla vattenförekomster 

skulle uppnå god status till år 2015 med dispensmöjlighet till år 2027. Direktivet har 

implementerats som miljökvalitetsnormer (MKN) i svensk lagstiftning. Det innebär att den 

nuvarande statusen inte får försämras i vattendragen.  

En mera detaljerad redovisning av hantering och konsekvenser av dagvatten från 

planområdet kommer att ingå i anmälan alternativt ansökan om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid etablering av ny 

industriverksamhet inom planområdet. 
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Figur 11. Avrinningsområde och planområdets avgränsning. 

 

Avrinningsområden, dikningsföretag och vattenförekomster 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet Sternö-Stilleryd 85/86 och berör 

vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten (SE560695-144620). Avrinningsområdets 

geografiska fördelning och planområdets avgränsning, framgår av figur 11.  

I figur 12 redovisas planområdet, dikningsföretag inom eller i närheten av planområdet 

samt ekologisk status i recipienten Byggesviken. 
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Figur 12. Förutsättningar avseende vatten. Den prickade linjen utgör planområdets gräns. 

Avrinningsområdets geografiska fördelning, framgår av figur 12.  

Planområdet berör inte något skyddsområde för vattentäkt och ligger inte inom område 

klassat som grundvattenförekomst enligt vattendirektivet.  

Dikningsföretagen som idag avvattnar planområdet mynnar i Byggesviken. Viken ingår i 

vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten som har en måttlig ekologisk status (figur 12). 

Den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten innebär att god ekologisk 

status ska vara uppnådd till år 2027. Tidsfristen beror på att övergödningsproblemen i 

Östersjön är komplexa att lösa och kräver tid. 

Den kemiska statusen (exklusive de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar) för förekomsten är ej klassad. Den gällande 

miljökvalitetsnormen innebär att vattenförekomsten skulle ha haft god kemisk 

ytvattensstatus sedan år 2015.  

Dagvatten  

Jordarterna inom området består av lera, berg, morän och silt. Tre dikningsföretag finns 

registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet (figur 12); Vekerum, stora 

företaget (aktnr 124), Vekerum (aktnr 70), Vekerum vägdikningsföretag (aktnr 77). Inom 

området finns också samfälligheten Vekerum S:5, som utgörs av ett dike.  



  

   

 
 

33 (46) 
 

RAPPORT 

 

MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN RÄVABYGGET 4:1 

M.FL. 

(SÖDRA CELL MÖRRUM) 

 

 

 

 

Dagvatten från SCM:s befintliga fabriksområde renas idag via verksamhetens 

processreningsverk (figur 13).  

 

Figur 13. Avloppsreningsverk SCM  

Nya dagvattenledningar som anläggs i planområdet kan anslutas till SCM:s befintliga 

avloppsledningsnät i fabriksområdet. Dagvattnet från planområdet kan via detta genomgå 

rening i SCM:S befintliga reningsverk alternativt i fördröjningsmagasin.  

5.6.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning kvarstår. Vattenförhållandena och 

nuvarande belastning på recipient från planområdet bibehålls. 

Detaljplanen 

Föreslagen detaljplan innebär en förändrad markanvändning i området till en större andel 

hårdgjorda ytor och denna förändring kommer att påverka avrinningen i området. Ur 

flödessynpunkt leder en ökning av andelen hårdgjorda ytor till större dagvattenflöden 

jämfört med jordbruksmark där infiltration kan ske. Ett större flöde kan öka risken för 

översvämning nedströms. Då recipienten idag är havet bedöms denna risk som en lokal 

fråga inom planområdet. 
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Beroende på kapacitet hos det lokala dagvattennätet respektive reningsverket, om detta 

används för rening av dagvatten, kan fördröjning av dagvatten krävas. Detta kan göras i 

magasin med olika typer av utformning. Eftersom ytorna beräknas få en hög 

hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora utjämningsvolymer som följd. En översiktlig 

magasinsberäkning som är baserade på att endast 1,5 l/s kan släppas medför följande 

utjämningsvolymer vid exploatering av delar av eller hela exploateringsområdet, se tabell 

4 nedan. Möjlighet att släppa ut ett större flöde än 1,5 l/s per ansluten hektar mark medför 

följaktligen en mindre erforderlig utjämningsvolym. 

 

Tabell 4: Erforderlig utjämningsvolym vid exploatering av andel av detaljplanens hårdgjorda ytor. 

Dimensionerande 

regn 

Erforderlig utjämningsvolym* 

35 % 

exploatering 

60 % 

exploatering 

100 % 

exploatering 

10-årsregn 6 300 m3 10 800 m3 18 000 m3 

20-årsregn 8 900 m3 15 250 m3 25 500 m3 

* Dammvolymerna är beräknade enligt P110 med Dahlströms formel från 1979. 

Genom att andelen hårdgjorda ytor ökar i området minskar även den naturliga bindningen 

av föroreningar till markpartiklar då vattnet inte längre infiltrerar ner i marken. Ökad trafik, 

parkeringsytor och vägar inom planområdet innebär en ökad föroreningsspridning från 

bilar och tyngre fordon i form av bensin, olja och tungmetaller.  

Dagvatten från planerad vedgård och biobränslet som säsongslagras samt övrig framtida 

industri inom planområdet, innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten hos 

dagvattnet. Det kan dessutom finnas en risk för förorening av dagvatten genom olycka 

som leder till utsläpp från enskilda verksamheter inom planområdet. 

Vatten som idag infiltrerar i marken och avleds via dikningsföretagen till havsviken 

kommer successivt att minska i takt med att de hårdgjorda ytorna ökar. Dagvattnet som 

bildas kommer enligt dagens modell istället att ledas till fabrikens reningsanläggning. 

Genom att vid avvattningen av de planerade verksamhetsområdena ställa krav på väl 

genomtänkta dagvattenlösningar som både fördröjer flöden och säkerställer en god 

vattenkvalitet, kan den negativa påverkan begränsas.  

Förutsatt att de skadeförebyggande åtgärder som beskrivs nedan genomförs, är 

bedömningen att detaljplanen inte medför några nämnvärda miljökonsekvenser avseende 

vatten. Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer 

för vatten. 

5.6.3 Skadeförebyggande åtgärder 

Det är inte rimligt att använda en reningsanläggning för alla typer av dagvatten när ytorna 

ökar. Rening av dagvatten bör anpassas utifrån den föroreningsbelastning som förväntas 
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från den aktuella ytan. För de flesta ytor är det tillräckligt med någon form av utjämnings- 

och reningsmagasin, då det oftast är rening av främst fosfor, kväve och olja som är 

aktuellt. Genom att fördröja dagvattnet i diken eller dammar innan vattnet når befintligt 

ledningsnät/recipienten kan vattnet även till viss del renas från föroreningar.  

En dagvattenutredning bör utföras i samband med anmälan alternativt ansökan om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid förändringar av SCM:s verksamhet eller vid 

etablering av ny industriverksamhet inom planområdet. Den kan i detalj belysa om det 

tillkommande dagvattnet från området bör tas om hand i befintlig reningsanläggning på 

fabriksområdet eller släppas via fördröjning och diken direkt till havet. 

En sådan utredning bör belysa såväl flöden och fördröjningskrav som möjligheten att 

tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. Avledning från hårdgjorda ytor till 

dikningsföretagen bedöms inte som trolig då dessa i huvudsak ligger uppströms 

planområdet, men om så skulle ske bör det kontrolleras att det finns utrymme för aktuella 

flöden.  

Utformning av dagvattensystemet 

Generellt är det lämpligt ur ekonomisk och driftsynpunkt att dagvattensystemet 

dimensioneras så att allt vatten kan ledas med självfall till SCM:s befintliga dagvattennät. 

Dagvattensystemet dimensioneras lämpligen för regn med en återkomsttid på 10 eller 20 

år. Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot 

är det viktigt att säkerställa att det finns stråk dit så stora regn kan avledas på markytan. 

Området bör därför höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd. 

Naturliga lågpunkter bör avsätts för fördröjning/magasinering.  

Troligtvis kommer området att exploateras successivt. Fördröjningsåtgärder för dagvatten 

bör anpassas därefter. När det står klart hur området kommer att exploateras krävs 

vidare utredningar angående föroreningshalter, recipienter samt utformning av 

dagvattensystemet med lämpliga fördröjningsåtgärder samt placering av dessa. 

För att begränsa belastningen på reningsverket kan eventuella fördröjningsmagasin för 

ytor med begränsad risk för föroreningar konstrueras så att sedimentation gynnas. De 

flesta av de förorenande ämnena är bundna till partiklar som sedimenterar i fördröjnings-

magasinen och sprids därigenom inte vidare ut i recipienten.  
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5.7 Klimatanpassning 

5.7.1 Förutsättningar 

Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd med höga flöden i 

vattendrag och stigande grundvatten till följd samt stigande havsnivåer, medför 

konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer. Nederbörd i form av dagvatten 

beskrivs i avsnittet ”vatten” ovan, medan övriga aspekter samt kombinationseffekter av 

dessa beskrivs nedan. 

Stigande havsnivåer 

Ökade utsläpp av växthusgaser kommer med mycket stor sannolikhet att leda till ett 

varmare klimat i framtiden med stigande havsmedelyta på grund av vattnets termiska 

expansion och ökad tillrinning från smältande inlandsisar. Normalvattenståndet i södra 

Östersjön förväntas stiga med cirka 1 m fram till 2100. Det innebär att förväntat 

normalvattenstånd i havet år 2100 ligger omkring + 1,0 (RH2000). Höjningen av 

medelvattenståndet innebär att även högvattenstånden når högre. Beaktat att det högsta 

högvatten som har uppmätts under de senaste 130 åren har varit knappt +1,5 m är en 

stillvattenyta av +2,5 m en rimlig nivå för ett extremhögvatten år 2100. 

Länsstyrelsen i Blekinge län har tagit ett beslut om riktlinjer avseende ”Säkerhetsnivåer 

för byggande i låglänta områden – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat” 

2015-06-05. Enligt detta är säkerhetsnivån för byggnader med miljöfarlig verksamhet med 

risk för miljöskada vid översvämning +3 m (RH2000) vid Blekingekusten medan den är 

+2,5 m (RH2000) för industri och verksamhet (icke miljöfarlig), under förutsättning att en 

planeringshorisont till 2100 är lämplig. Till dessa nivåer skall tilläggsfaktorer läggas för 

exempelvis vågfaktorer vid kust eller andra kombinationsfaktorer. 

Karlshamns kommun lät utarbeta ett klimatunderlag i samband med framtagandet av nu 

gällande översiktsplan, innehållande bland annat effekter av stigande 

havsmedelvattenstånd (Sweco, 2014).  

Figur 14 visar den mark som översvämmas vid vattenstånd <1, 1-2 och 2-3 m. Figuren 

utgår från nuvarande topografi i området.  
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Figur 14. Planområdet vid förhöjd medelvattennivå i havet med +1, 2 och 3 meter i RH2000. Den 

prickade linjen utgör planområdets gräns. 

Blåmarkerade delar av detaljplaneområdet kommer att påverkas vid vattennivåer lägre än 

+1 m. Då +1 m förväntas vara medelvattenståndet år 2100 kommer områdena att vara 

permanent översvämmade eller sanka om inga åtgärder vidtas. Dikningsföretagens 

avvattnande kapacitet kommer att påverkas vilket kommer att påverka marken inom 

båtnadsområdet för respektive dikningsföretag.  

Vid vattennivåer mellan +1 och +2 (turkos markering i figur 14) påverkas mer mark samt 

Elleholmsvägen med risk för isolering av detaljplaneområdet och SCM. Vid vattennivåer 

mellan +2 och +3 svämmar delar av Byggesvägen över med risk för ytterligare isolering. 

Ytterligare landområden riskerar översvämning, men det är osäkert om framtida 

högvatten varar tillräckligt länge för att alla de områden som är markerade i figuren 

mellan +2 och +3 ska hinna översvämmas. 

Vågöverspolning 

Det är mycket osannolikt att området kommer att utsättas för vågor. Området ligger längst 

in i en långsmal vik i nord-sydlig riktning. Viken är i sin bredaste del cirka 500 m, men 

smalnar snabbt av till 300 m eller mindre. Detta gör att endast vågor inom ett mycket 

smalt nordligt riktningsspann kan nå in i viken. Rakt nordliga vågor genereras av rakt 

sydlig vind. Att högvatten skulle sammanfalla med exakt de sydliga vindar som krävs, och 

att vinden skulle hålla i sig och vara av sådan styrka att fullt utvecklade vågor hinner 

uppstå, är i sig osannolikt. Även om sydliga vindar skulle sammanfalla med högvattnets 
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peak så finns en stor landmassa rakt söderut (området kring Sölvesborg) som begränsar 

det vattenområde över vilket nordliga vågor som når in i viken kan genereras. Detta gör 

det ytterligare osannolikt att stora vågor överhuvudtaget kommer att falla in i viken 

samtidigt som högvatten råden.  

Om vågor trots ovanstående faktorer ändå skulle nå in i viken så måste de färdas över 

1,5 km i en smal vik där friktion längs vikens sidor successivt kommer att minska den 

tillgängliga vågenergin innan vågorna når fram till planområdet. Vågorna måste sedan 

vika av mot nordöst för att ta sig förbi det upplagsområde på nivå cirka +5,0 m (RH2000) 

som är den första landmassa vågorna möter. Vågorna ska därefter ta sig över den 

enskilda väg som korsar diket i planområdets sydöstra gräns med en lägsta nivå kring 

+1,1 m (RH2000), vilket kommer att bryta eventuell kvarvarande vågenergi. Att vågor 

överhuvudtaget skulle nå fram till planområdet är så osannolikt att det inte är nödvändigt 

att vidta särskilda åtgärder mot vågöverspolning.  

Högvattenföring i diken 

I planområdets nordöstra del finns två mindre diken som rinner samman till ett. Diket 

rinner söderut genom planområdet och mynnar i Pukaviksbukten (figur 3). Diket är 

förhållandevis litet vilket indikerar att vattenmängderna som rinner i diket är relativt små. 

Små vattenmängder stämmer väl överens med den generella karaktären för 

avrinningsområde Sternö-Stilleryd 85/86, det vill säga att det inte finns någon huvudsaklig 

flödesväg som samlar vatten från hela avrinningsområdet utan flera mindre och av 

varandra oberoende flödesvägar ner till havet. Eftersom avrinningsområdet för varje 

enskild vattenväg är förhållandevis litet är också mängden vatten som överhuvudtaget 

kan uppstå i vattendraget begränsad.  

Höga flöden kan leda till att vattenytan stiger snabbt i dikesfåran, men när nivån väl når 

över dikeskrönen tillgängliggörs ett flera hundra meter brett svämplan med mycket stor 

utjämnande och fördröjande kapacitet. I normala fall kommer vattenytans stigning i 

princip att avstanna när vatten väl svämmar ut över svämplanet. Även om vattenytans 

stigning skulle fortsätta, exempelvis på grund av att utflödeskapaciteten i trumman under 

den enskilda väg som korsar diket i planområdets sydöstra gräns skulle vara begränsad, 

så kommer vattnet kring nivå +1,0 till +1,3 m (RH2000) att rinna över denna väg. Det 

finns med nuvarande förhållanden ingen realistisk möjlighet för vattnet att nå upp till 

grundläggningsnivå +3,0 m (RH2000) inom planområdet till följd av höga flöden.  

Väster om planområdet löper ytterligare ett dike. Situationen är snarlik som för diket 

genom planområdet, att när väl dikefåran svämmar över så tillgängliggörs stora svämplan 

vilket begränsar hur högt vattennivån kan stiga. Det finns med nuvarande förhållanden 

ingen realistisk möjlighet för vatten från diket väster om planområdet att nå upp till 

grundläggningsnivå +3,0 m (RH2000) inom planområdet till följd av höga flöden. 

Grundvattenhöjning 

I kustnära områden kan grundvattennivån förväntas vara snarlik havets medelvattennivå. 

I takt med att havsmedelnivån stiger kommer även grundvattennivåerna i kustnära 

områden att stiga. I detaljplanområdet kan en grundvattenyta kring +1,0 (RH2000) 
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förväntas kring år 2100. Eftersom grundläggningen inom planområdet kommer att ske på 

minst +3,0 m (RH2000) finns ingen anledning att tro att stigande grundvattennivåer skulle 

leda till att planområdet blir olämpligt i framtiden. Inte heller vid högvattenstånd finns 

anledning att befara att grundvatten skulle leda till skador inom planområdet. Extrema 

högvatten är generellt kortvariga, och grundvattenytan hinner då inte följa med i 

havsvattennivåns variationer. Även om platsens geologiska förutsättningar skulle vara 

sådana att grundvattenytan hinner följa med i havsvattenytans variationer kommer 

grundvattenytan inte att stiga högre än havsvattenytan. Eftersom planområdet ligger på 

en nivå där den är skyddad mot ytvattenöversvämningar från havet, och 

grundvattennivån aldrig kommer att vara högre än havsnivån (sannolikt kommer den att 

vara betydligt lägre) behöver stigande grundvatten inte beaktas mer än att fastställa 

lägsta grundläggningsnivå till +3,0 m (RH2000).  

Kombinationseffekter 

Följande kombinationseffekter studeras 

▪ Hög havsnivå i samband med skyfall 

▪ Hög havsnivå i samband med högflöde i diken 

Att högvatten skulle sammanfalla med skyfall är mycket osannolikt, eftersom skyfall 

uppstår vid konvektiva regn som uppstår under sommarens varma månader, medan 

extrema högvatten hänger samman med höst- och vinterstormar. De två inträffar således 

vid olika tidpunkter på året, och behöver som extremhändelser inte beaktas i 

kombination. Hur de två har beaktats var för sig beskrivs ovan.  

Att högvatten i havet skulle sammanfalla med höga flöden är osannolikt men inte 

otänkbart. Det är relevant att beakta kombinationen eftersom hög vattennivå i havet 

sänker den tillgängliga fallhöjden längs dikesprofilen, vilket leder till att vattnets 

flödeshastighet sänks. Med en minskad flödeshastighet måste vattennivån i diket stiga för 

att få igenom samma mängd vatten, vilket är anledningen till att en hög nivå i havet ökar 

risken för översvämning i diket.  

Sett till dagens förhållanden kommer kombinationen av högvatten och högflöde (om den 

alls inträffar) inte att leda till någon risk för översvämning inom planområdet, eftersom 

grundläggning ska ske på +3,0 m (RH2000). Givet en medelvattenstigning av cirka 1,0 m 

och ett extremhögvatten om knappt 1,5 (samma storleksordning som det högsta 

högvatten som har uppmätts de senaste 130 åren) skulle havets vattenyta nå upp till 

cirka +2,5 m (RH2000) vid ett extremhögvatten kring år 2100. Det betyder att det 

fortfarande finns 0,5 m marginal innan planområdet påverkas. Sett till det flera hundra 

meter breda svämplan som i dagsläget finns längs diket kommer det att vara omöjligt för 

flödet i diket att höja vattenytan över hela svämplanet med en halvmeter över havsnivån. 
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5.7.2 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Se avsnittet detaljplanen nedan. Stigande havsnivåer kan påverka planområdet även i 

nollalternativet, men i nollalternativet bedrivs betydligt mindre verksamhet, som riskerar 

att störas, inom området. 

Detaljplanen 

Stigande havsnivåer och högvatten i kringliggande vattendrag påverkar planområdet. 

Under förutsättning att grundläggning inte kommer att ske på lägre nivå än +3,0 m 

(RH2000) bedöms det inte finnas risk för skada på byggnader. De ytor runt diket i öster 

som undantas som naturmark fungerar även som svämplan som minskar konsek-

venserna av högvattenföring. 

Den valda nivån stämmer därtill överens med Länsstyrelsens generella säkerhetsnivå 

med avseende på den tilltänkta markanvändningen. Stigande havsnivåer kan även 

påverka framkomligheten på anslutande vägar och funktionen i VA-system och 

dikningsföretag som idag finns i området.  

Under förutsättning att nedan nämnda skadeförebyggande åtgärder vidtas, bedöms 

stigande havsnivåer inte medföra några nämnvärda konsekvenser för verksamheter inom 

planområdet. 

5.7.3 Skadeförebyggande åtgärder 

Vid byggnation eller utfyllnad av större delar av de områden som idag fungerar som 

svämplan för kringliggande vattendrag bör beaktas att exploateringen inte leder till 

dämning av vattendraget vid högvatten. Någon typ av höjning av Elleholmsvägen krävs 

sannolikt på längre sikt för att säkerställa tillfarten. Den höjda vägen kan då även utnyttjas 

som vall för bakomliggande områden.  
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6 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

6.1 Samlad bedömning 

Detaljplanen bedöms sammantaget inte medföra några nämnvärda eller endast 

(avseende naturmiljö) små miljökonsekvenser (tabell 5). 

Tabell 5. Sammanställning av bedömningen för respektive aspekt mot respektive alternativ 

Miljöaspekter Detaljplan Nollalt. 

Trafik      

Ljudmiljö och buller     

Hälsa och säkerhet     

Naturmiljö     

Landskapsbild      

Vatten     

Klimatanpassning    
      

Bedömningsskala:       

Stora positiva konsekvenser       

Positiva konsekvenser       

Inga nämnvärda konsekvenser       

Negativa konsekvenser       

Stora negativa konsekvenser       

 

6.2 Måluppfyllelse 

Bedömningen av måluppfyllelse utgår från de nationella miljömålen. Underlag för 

analysen är de konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående avsnitten samt 

till viss del principer i detaljplanen. Analys av samtliga mål finns i tabellen nedan. 

Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 Ja, detaljplanen bedöms bidra till att uppnå målet. 

 Detaljplanen varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå 
målet. 

   Nej, detaljplanen bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
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Tabell 5. Måluppfyllnad för respektive alternativ 

Miljömål Detaljplan Noll Motivering 

Begränsad 

klimatpåverkan 

 

 

  
Detaljplanen kommer via ökad trafik att 

bidra med en mycket begränsad ökning 

av lokala utsläpp av växthusgaser. Såväl 

nollalternativet som detaljplanen bedöms 

vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Frisk luft 

 

  
Detaljplanen medför viss ökning av 

luftutsläpp, f a genom ökade transporter.  

Ökningen av luftutsläpp är mycket 

begränsad. 

Såväl nollalternativet som detaljplanen 

bedöms vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Bara naturlig 

försurning 

 

    
Detaljplanen medför viss ökning av 

försurningen, f a genom ökade 

transporter. Ökningen av försurningen är 

mycket begränsad. 

Såväl nollalternativet som detaljplanen 

bedöms vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Giftfri miljö 

 
  

Dagvattnet från planområdet kommer att 

genomgå rening. 

Såväl nollalternativet som detaljplanen 

bedöms vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Säker strålmiljö 
  

Detaljplanen innebär att en befintlig 

luftledning kan markförläggas, med 

betydligt mindre alstrande av 

elektromagnetiska fält som följd. 

Nollalternativet vare sig bidrar till eller 

försämrar möjligheten att uppnå 

miljömålet. Detaljplanen bidrar till att 

miljömålet kan uppnås. 
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Ingen övergödning 

 

  
Dagvattnet från de nya hårdgjorda ytorna 

är mindre näringsrikt än vatten från 

nollalternativets jordbruksmark och 

kommer dessutom att genomgå rening.  

Nollalternativet vare sig bidrar till eller 

försämrar möjligheten att uppnå 

miljömålet. Detaljplanen bidrar till att 

miljömålet kan uppnås. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

 

  Dagvatten från planområdet kommer att 

renas innan det når havet. I det framtida 

scenariot förutsätts att dagvattenlösningar 

väljs som renar vattnet innan det släpps i 

recipient så att miljökvalitetsnormerna inte 

kommer att överskridas.  

Såväl nollalternativet som detaljplanen 

bedöms vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Ett rikt odlingsland-

skap 
  Detaljplanen innebär att viss odlingsmark, 

med inslag av biotopskyddade element, 

kommer att tas i anspråk för 

industriändamål. Detaljplanen bedöms 

medföra en liten negativ inverkan på 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Nollalternativet bedöms bidra till att målet 

uppnås. 

God bebyggd miljö 

 
  

Detaljplanen kan komma att innebära en 

begränsad ökning av bullernivåer lokalt. 

Såväl nollalternativet som detaljplanen 

bedöms vare sig bidra till eller försämra 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Ett rikt växt- och djurliv  

 

  
Vid ett fullt utnyttjande av detaljplanen, 

kommer naturmiljöerna inom planområdet 

att försvinna. De mest värdefulla 

områdena avsätts dock som natur i 

planen. 

Sammantaget bedöms detaljplanen 

medföra en liten negativ inverkan på 

möjligheten att uppfylla miljömålet. 

Nollalternativet bedöms vare sig bidra till 

eller försämra möjligheten att uppnå 

miljömålet. 



   

 
 
 

 

44 (46) 
 
RAPPORT 

 

MKB TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 

RÄVABYGGET 4:1 M.FL. 

(SÖDRA CELL MÖRRUM) 

 

 

7 Uppföljning 

I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redo-

görelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”. 

Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga 

målet om en hållbar utveckling ska kunna nås. Det finns olika sätt att säkra att miljö-

hänsyn finns med i det fortsatta planarbetet (genomförandebeskrivning, 

exploateringsavtal etc.). Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett 

bättre och effektivare miljöbedömningsarbete. 

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av en plan faktiskt får, så långt som är möjligt ska kopplas till befintliga 

tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. I den mån det är möjligt avses 

uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga 

processer. 

7.1 Skadeförebyggande åtgärder och kompletterande utredningar 

Sammanfattningsvis bör hänsyn tas till följande punkter i det fortsatta arbetet. 

• I samband med i ianspråktagande av nya ytor bör trafiksituationen tas i 

beaktande. Nya anslutningar till allmänna vägen, väg 554, kräver tillstånd från 

väghållandemyndighet. Sådana anslutningar bör begränsas i antal och 

utformningen måste tas fram i samverkan med väghållande myndighet med 

hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. 

• Industrilokaler kan inte placeras närmare väg 554 än 30 m utan att åtgärder 

vidtas som skydd till följd av att vägen används för transport av farligt gods. 

• Belysning ska riktas in mot hårdgjorda ytor och inte utåt mot naturmark eller 

uppåt. Dess färgtemperatur ska anpassas för att minimera dragningskraften på 

insekter och fladdermöss. Områden och enskilda träd i bilaga 9, som är 

markerade som frivilliga avsättningar, får inte exploateras och entreprenörer och 

arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas. 

• De skyddsvärda träd som finns norr och söder om bruksgården bevaras så långt 

möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och byggnader. Vid 

exploatering ska erforderliga åtgärder att vidtas för att förhindra att dessa träd 

och deras rotsystem skadas. 

• Flera stenmurar sparas och försiktighet bör här tillämpas vid exploatering. 

• Försiktighet bör iakttas ifråga om utsläpp till och eventuell förändring av diket i 

planområdets östra del, då det inte kan uteslutas att diket kan hysa laxfiskar. 

• I samband med anmälan alternativt tillståndsprövning av tillkommande 

verksamheter inom området som innebär att ytterligare ytor hårdgörs bör en 

dagvattenutredning utföras. En sådan kan i detalj belysa hur det tillkommande 
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dagvattnet från området kan tas om hand. Utredningen bör belysa såväl flöden 

och fördröjningskrav som möjligheten att rena alternativt tillämpa lokalt 

omhändertagande av dagvatten.  

• Vid byggnation eller utfyllnad av större delar av de områden som idag fungerar 

som svämplan för kringliggande vattendrag bör beaktas att exploateringen inte 

leder till dämning av vattendraget vid högvatten.  

 

Maria Liberg Kristiansson                                                  Granskad av Anna Bokenstrand  
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