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Beslutsunderlag för 

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING  
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
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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Lassarettet 7 och Lasarettet 8, 
Karlshamn 
 
Detaljplan för Lasarettet 7 och Lasarettet 8, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet ligger i närheten av Karlshamns östra entré och gränsar i norr mot Surbrunnsparken och 
Surbrunnsvägen, i söder mot Genvägen och mot den kommunala fastigheten Lasarettet 9, som är ett 
mindre berg med ett insprängt skyddsrum och en telemast placerad på toppen av berget. I öster 
gränsar planområdet mot den kommunala fastigheten Karlshamn 4:1 och privat ägda fastigheten 
Lasarettet 11. Planområdet gränsar i väster mot Erik Dahlbergsvägen. De båda fastigheterna som ingår 
i planområdet omfattar tillsammans ca 4,1 hektar, det vill säga 41 000 m2.  
 
 
 
 

 
1. Planområdets läge i Karlshamn rödmarkerat. 
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2. Preliminär avgränsing av planområdet, inringad med röd linje. 

 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 respektive 2017-10-11 att en detaljplaneprocess skulle 
påbörjas för att ändra användning inom gällande detaljplaner A41, A205 och A128 för fastigheterna 
Lasarettet 7 och Lasarettet 8. Området har pekats ut som ett lämpligt ställe för ett potentiellt 
parkeringshus i den trafik- och parkeringsutredning som gjordes i samband med framtagandet av den 
nya översiktsplanen. Parkeringlösningar avses utredas i detaljplanearbetet. Ifall planomårdet tas i 
anspråk för en parkeringsanläggning ska planen antas ha betydande miljöpåverkan. 
 
De båda fastighetsägarna har beslutat att samköra detaljplaneprocessen för att få en bättre 
helhetsbild och möjligheten att dela på eventuella utredningskostnader. 
 
Planens syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en utveckling av verksamheter samt att öppna upp för 
fler bostäder, kontor och vårdplatser. Intentionen är att skapa förutsättningar för en god levnads- och 
boendemiljö genom att pröva lämpligheten för bostad, tillfällig vistelse och kontor i en del av 
fastigheten Lasarettet 7 som tidigare har använts som transformatorstation. Transformatorstationen 
har med tiden tjänat ut sitt syfte och har de senaste åren stått oanvänd.  
 
Utöver ändrad användning av transformatorstationen syftet är även att pröva möjligheten för 
bostad/kontor/vård/skola på fastigheten Lasarettet 8. Den tidiga intentionen var att utöka 
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verksamheten med ett äldreboende om ca 60 vårdplatser, för att göra planen så flexibel som möjligt 
kommer en prövning av lämpligheten för bostad/kontor och skola även att ske. 

Översiktsplanen 
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den 
huvudsakliga inriktningen för området 
Kransbebyggelse. Fastigheterna ligger inom 
kransbebyggelseområde A3 i översiktsplanen, inom 
detta område är intentionerna att möjliggöra för 
förtätning samt möjliggöra för komplettering med 
funktionsblandad bebyggelse.  
 
Befintliga byggnader inom planområdet 
 Det finns flera byggnader inom de båda 
fastigheterna. På fastigheten Lasarettet 7 finns två 
transformatorstationsbyggnader varav en av 
byggnaderna avses omvanldas till vandrarhem. 
Fastigheten Lasarettet 8 är störst till ytan och där 
ligger även den dominerande lasarettsbyggnaden, 
på ca 3000 kvadratmeter i 3 våningar, som inhyser 
flertalet verksamheter, däribland 
polismyndigheten. Söder om lasarettsbyggaden 
ligger en mindre två-våningsbyggnad som idag 
inhyser musikskolan. På den östra sidan av 
lasarettsbyggnaden finns ett mindre hus som idag 
är i väldigt dåligt skick och följaktligen inte nyttjas.   

 
 

 

Transformatorstation på 
Lasarettet 7 som avses användas 
för vandrarhemsverksamhet 

Den dominerande 
lasarettsbyggnaden på Lasarettet 8 

Byggnad som används som 
musikskola 

Mindre hus som är i dåligt skick. 
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Samlad bedömning  
 
 
Bedömningskriterier  
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
 
 

1. Planens eller programmets karaktäristiska 
egenskaper i bedömningen skall särskilt 
beaktas i vilken utsträckning planen eller 
programmet 
 

 
Bedömning 

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

 
Avsikten är att möjliggöra för bostadsbebyggelse 
och tillfällig vistelse inom fastigheten Lasarettet 
7. Inom tidigare nämnd fastighet ligger en 
oanvänd transformatorstation som avses bli 
vandrarhem med ca 4-10 lägenheter, till 
verksamheten planeras även mindre 
komplementbyggnader. 
 
Avsikten är även att möjliggöra för bostäder och 
verksamheter i form av bostad, vård, kontor och 
skola på fastigheten Lasarettet 8. Den initiala 
planläggningen avser ett äldreboende om ca 60 
platser och 4500-5000 kvadratmeter 
bruttototalarea på de ytor som idag används som 
besöksparkering på den östra sidan av 
fastigheten Lasarettet 8. 
 
 

 
b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

 
Planen bedöms inte ha någon påverkan. 
 
 
 
 

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

 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter 
en hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen 
presenteras åtta ledord som definierats som 
viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. En 
utveckling i enlighet med planförslaget  bedöms 
ge förutsättningar för sju av de åtta ledorden: 
förtätning och funktionsblandning genom att 
möjliggöra tillförslen av fler funktioner och 
blandad bebyggelse inom fastigheterna. 
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Förtätning av befintliga bebyggda miljöer ger 
goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och 
att använda hållbara kommunkationer. Planen 
möjliggör utbyggnad där det finns utbyggd god 
infrastruktur och även i anslutning till miljövänlig 
energi. Avståndet till torget är ca 400 meter och 
att bygga i servicenära lägen ger ökat underlag 
för både befintlig och ny service, vilket i 
förlängningen minskar behovet av energi och 
transporter. Planområdet ligger naturnära i 
anslutning till Surbrunnsparkern och 
kransbebyggelsens grönområden. Planområdet 
ligger också på gång- och cykelavstånd från 
havet. 
 
Berörda fastigheter ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
  

 
d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller 
 

 
Detaljplanen 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, 

 
Sannolikheten för att detaljplanen genomförs är 
stor och varaktigheten långvarig. Planförslaget 
bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Inga nämnvärda negativa 
konsekvenser bedöms uppstå på natur- och 
kulturmiljö. Stadsbilden i området kommer dock 
att förändras jämfört med dagsläget. Eftersom 
området ligger inom riksintrese för 
kulturmiljövård är avsikten att stor omsorg ska 
ägnas framtida byggnations gestaltning, i enlighet 
med översiktsplanens intentioner om att ”Främja 
god arkitektur och stadsbyggnad”. 
 
I samband med planarbetet kommer flera 
faktorer, som till exempel trafik, pakering, buller 
och dagvatten utredas. 
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b) påverkans totaleffekt, Planens totaleffekt bedöms inte som stor eller 
betydande. Området är idag redan påverkat av 
trafik och människors rörelsemönster. 
Antalet människor och trafiken i området väntas 
öka, omfattningen av den ökade trafiken avses 
undersökas i en trafik- och parkeringsutredning.   
 
En stadsutveckling inom planområdet får ses som 
en viktig del i strävan mot ett hållbart Karlshamn. 
En utveckling i enlighet med detaljplanens 
intentioner kommer att medverka till att området 
stärks  som ett levande centrum för handel, 
kultur, service, näringsliv och utbildning.  
 
Avsikten är att bygga funktionsblandat och öka 
bostadsinnehållet i Karlshamn samt att utveckla 
mötesplatser till exempel genom att ny 
torgbildning, parkytor och attraktiva stadsrum 
tillskapas.  
 

 
c) påverkans gränsöverskridande art, 

 
Ingen negativ påverkan förväntas. 
Vidare utredningar kan komma att krävas i 
kommande planarbete. Till exempel kommer 
lämpliga trafiklösningar att utredas närmare.  
 
Dagvattnet bör om möjligt tas omhand inom 
området exempelvis genom fördröjning, för att 
inte påverka lägre liggande områden. 
  

 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 

 
Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
som följd av föreslagen plans genomförande. 
Föroreningssituationen är oklar och 
undersökningar kan behövas.  
 

 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning 

 
Planområdet omfattar ca 41000 kvadratmeter 
och avsikten är att det ska kunna rymma 
vandradhemsverksamhet och bostad på 
Lasarettet 7 samt vård, kontor, bostad, skola på 
Lasarettet 8. 
 
I närområdet finns ett antal bostäder vilka 
kommer att få en förändrad närmiljö jämfört 
med dagens situation. Intentionen är att 
tillgången till service och mötesplatser kommer 
att öka liksom områdets attraktivitet.  
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Området kommer att belastas med mer 
trafikrörelser då antalet boende och verksamma 
förväntas öka. 
 
Vilken parkeringsnorm som kommer att tillämpas 
för framtiden avses undersökas i en trafik- och 
parkeringsutredning. 
 

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

 
Plangenomförandet bedöms inte innebära 
intensiv markanvändning eller överskridna 
miljökvalitetsnormer.  

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

 
Ingen negativ påverkan förväntas. 

Ställningstagande – sammanfattande bedömning 
 

• Föreslaget är i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
• Inga särskilt skyddade områden påverkas negativt. 
• Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- och kulturmiljö och 

stadsbild.  
• Ett genomförande bedöms inte innebära några risker för människors hälsa och 

säkerhet. 
• Miljökvalitetsnormer riskerar inte att överskridas. 

 
Den bedömning som görs i dagsläget är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få 
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan 
tänkas förekomma såsom föroreningar, dagvattenhantering, risker, buller, trafik, geoteknik, 
hotade arter och stadsbild. Frågorna kommer att utredas och studeras närmare under 
planarbetes gång och planen utformas med hänsyn till dessa aspekter. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
erfordras inte. Den påverkan som planens genomförande har på miljön beskrivs i 
planbeskrivningen. 
 
Ifall parkeringsanläggning planeras i planområdet ska planen automatiskt antas ha betydande 
miljöpåverkan. 

 
 
Se vidare i checklistan på sidan 9. 

 
Miljöbalken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  
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Frågeställningar 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Kommentarer  

 
Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Stora opåverkade 
områden, enligt § 2?  

 (Kommunens översiktsplan) 
 

  
Nej 

 

 
2. Ekologiskt särskilt känsliga 

områden, enligt § 3?  
(Kommunens översiktsplan, 
kommunens naturvårdsprogram, 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumpskogsinventering) 
 

  
Nej 

 
Skyddsvärda träd finns inom och i närheten 
av planområdet. Kan vara hemvist åt andra 
skyddade/rödlistade arter. 

 
3. Jord- och skogsbruksmark, 

enligt § 4?  
(Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
jordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan) 
 

  
Nej 

 

 
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 

 
 
Det finns ett antal skyddsvärda träd inom 
planområdet. Övriga naturvärden behöver 
inventeras i planarbetet. Stora delar av 
planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård, planarbetet bedöms inte 
påverka riksintresset negativt 
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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)? 

 

 
Ja 

  
Planområdet ligger inte inom det 
geografiska riksintresseområdet för 
energiproduktion enligt miljöbalkens tredje 
kapitel. Däremot är fastigheten Lasarettet 7 
detaljplanelagd för tekniska anläggningar. 
På fastigheten ligger en byggnad som 
tidigare använts som transformatorstation, 
byggnaden används inte längre för det 
ändamålet. E.ON har nätkoncession för 50 
kV luftledning som sträcker sig in på 
fastigheten Lasarettet 7. Ledningen går 
sedan under jord men strålning från 
ledningen kan behöva undersökas i 
detaljplanearbetet. 
 

  
c) Kommunikationer (vägar, 

järnvägar, sjöfart, luftfart, 
telekommunikationer, 
kollektivtrafik)? 

 

 
Ja 
 
 

 
 
 
 

 
Fastigheten Lasarettet 8 gränsar till en 
kommunal fastighet där en radiomast för 
bland annat mobiltelefoni finns. 

 
d) Vattenförsörjning? 

 

  
Nej 

 

 
e) Avfallshantering? 

  
Nej 

 

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

 

 
Ja 

  
Planområdet ligger i ett område med 
särskilt behov av hinderfrihet. 
Hinderfriheten i riksintresseområdet bygger 
på gällande bestämmelser för militär och 
civil luftfart.  
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Byggnader under 45 meter över marknivå 
inom sammanhållen bebyggelse behöver i 
normalfallet inte remitteras till 
Försvarsmakten. Byggnader inom 
planområdet bedöms inte överstiga 45 
meter över marknivå. 
 

 
9. Mark- och vattenområden 

av riksintressen, enligt § 5-
8? Se nedan.  

(Kommunens översiktsplan) 
 

   
 
 
 
 

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

  
 
Nej 
Nej 
Nej 

 

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

  
 
Nej 
Nej 
Nej 
 
Nej 
Nej 
 
Nej 

 

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

 
 
 
 
 
Ja 
 

 
 
Nej 
Nej 
Nej 
 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 
 
 
 
 
Området ligger inom riksintresse för 
kulturmijövård enligt miljöbalken fjärde 
kapitlet  
 
 

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

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

  
 
Nej 
 
 
 
Nej 

 

 
f)     Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 
 

  
 
Nej 

 

 
g)     Järnväg 
- Blekinge Kustbana 
 

 
 

 
 
Nej 

 

 
h)     Vägar 
- E 22 
- Länsväg 121 
 

  
 
Nej 
Nej 

 

 
i)     Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas – Stärnö 
 

  
 
Nej 

 

 
j)     Totalförsvaret 
- Havet (skjutområde) 
(- Samrådsområden) 
 

  
 
Nej 
Nej 

 

 
k)      Natura 2000-områden 

  
Nej 

 

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

  
 
 
Nej 
Nej 
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 

  
 
 
 
 
 
 

Nej 
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Listerlandet, enligt § 2, där 
turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga 
friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas? 

 
 

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

(Kommunens översiktsplan) 

 
Ja 

  
Planområdet  omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust. Bestämmelserna 
utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. Riksintresset påverkas därmed 
inte av avsedd detaljplan. 
 

 
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 av dalgången på Lasarettet 8 bedöms 
omfattas av allemansrätten. 

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

 
 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En byggnad på Lasarettet 7 är utpekad som 
ej riskklassad potentiell föororening. VA-
enheten ser inga potentiella föroreningar 
på sina kartor men bedömer att det kan 
finnas hydraulikoljor i avloppsledningar 
efter den tidigare transformatorstationen. 
Det bedöms även som troligt att det kan 
finnas kvicksilverrester i avloppsledingarna 
på Lasarettet 8 eftersom delar av 
fastigheten använts som 
tandläkarmottagning. Eventuella 
föroreningar kan behöva utredas.  
 
För område som planeras för bostäder och 
verksamheter kan ytterligare miljötekniska 
markundersökningar behöva göras. Vid 
behov kommer marken att saneras till 
känslig markanvändning. 
 
Ett genomförande av planförslaget är 
positivt ur den aspekten att potentiellt 
förorenad mark kan komma att åtgärdas. 
 

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

   
Sammantaget bedöms den föreslagna 
exploateringen inte strida mot Agenda 21, 
nationella miljömål, regionala miljömål eller 
kommunens miljöledningssystem. 
 

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 

 
 
 
 

 
 
Både iordningställandet av planområdet 
och verksamheter som kan etablera sig i 
området kan behöva anmäla verksamheter 
eller åtgärder enligt miljöbalken. 
 

 

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? 

 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ett genomförande enligt planförslaget 
kommer att avsevärt förändra 
markanvändningen. Delar av planområdet 
som idag är planlagt för allmänt ändamål 
kommer få användningen bostäder, skola, 
vård och kontor. Den oanvända 
transformatorstationen kommer få 
användningen bostad, kontor och tillfällig 
vistelse. En trafikutredning kommer utreda 
placering och utformning av 
genomfartsväg. 
 

 
2. Innebära påverkan, enligt § 

5, på de boendes och 
övrigas hälsa på grund av: 

 
 

 
Nej 

 
Enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta (uran) är området inom 
lågriskområde för uran.  

 
a) Radonförekomst? 

(Radonkarta, radonregister) 
 

  
 
Nej 

 
 
 

 
b) Klimatologiska faktorer? 

Solförhållanden 
Vindförhållanden 
Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)?  
 

 
 

 
 
Nej 
 

 
 
Med ett förändrat klimat finns det risk för 
framtida värmeböljor och en höjd 
medeltemperatur.  
 

 
c) Trafikbuller?  

(Trafikbullerkartor, trafikräkningar, 
bullerberäkningar) 
Väg 
Järnväg 

  
 
Nej 

 
 
Detaljplanens genomförande kan förväntas 
generera ökad biltrafik vilket kan påverka 
bullernivåerna negativt.  
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Sjöfart Det nytillkommna verksamhetsområdet och 
bostäderna kommer ligga i en dalgång som 
ger ett naturligt bullerskydd mot 
väster/stan. Ytterligare bullerberäkningar är 
beställda.  
 

 
d) Övrigt buller? 

Externt industribuller 
Motorsport 
Skjutbana 
Annat buller 
 

  
 
Nej 

 

 
e) Vibrationer/skakningar? 

 

  
Nej 

 
Under exploateringsskedet kan tillfälliga 
störningar förekomma. 

 
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)? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid en exploatering kan fler hårdgjorda ytor 
tillkomma. Avsikten är att utreda infiltration 
och dagvatten i en dagvattenutredning. 
 
 
 
Vid en exploatering kan fler hårdgjorda ytor 
tillkomma som kan påverka 
omhändertagandet av dagvatten. Avsikten 
är att utreda infiltration och dagvatten i en 
dagvattenutredning. 

 
h) Luftföroreningar? 

Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén? 
Obehaglig lukt? 
 

  
Nej 
 

 
Fordonstrafik väntas dock öka i 
närområdet. 
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i) Förekomst av elektriska/ 

magnetiska fält?  
(Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 
 

 
Ja 

  
Lasarettet 7 ligger i närheten av en 
luftburen kraftledning. En 
strålningsutredning kan behövas där 
människor ska vistas stadigvarande. 

 
j) Störande ljussken? 

  
Nej 

 
Planområdet ligger vid befintliga vägar och 
är delvis påverkat av fordons 
strålkastarsken redan idag. 

 
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.) 

  
Nej 

 
 
 
 
 

 
a) Brand och explosion? 

 

  
Nej 
 

 

 
b) Utsläpp av särskilt miljö- 

och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

  
Nej 
 
 
 

 
 
 

 
c) Att människor utsätts för 

hälsofara inklusive mental 
ohälsa?  

 

  
Nej 
 

 

 
d) Försämrad trafiksäkerhet?  

Gc-trafik 
Fordonsstrafik 
Parkering etc. 
 

  
Nej 
 

 
En trafikutredning är beställd som vidare 
kommer svara på konsekvenser av tänkt 
exploatering.   
 

 
e) Olyckor i samband med 

transporter av farligt 
gods? 

 

  
Nej 

 
På Erik Dahlbergsvägen gäller generellt 
förbud mot transporter av farligt gods. 
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f) Instabilitet i mark-

förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

Skred, ras, sättningar etc. 

 
 
 
 
 

 
Nej 
 
 

 
Planområdet är inte utpekat i SGU:s 
undersökning av förutsättningar för skred i 
finkornig jordart. Väster om planområdet 
finns ett mindre område utpekat. 
 

. 
 

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 

  
Nej 

 

 
h) Erosion? 

 

  
Nej 

 

 
i) Förändrade 

sedimentationsförhålland-
en i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

 

  
Nej 

 

 
j) Att befintlig miljöstörande 

verksamhet i omgivningen 
kan ha negativ inverkan på 
projektet? 

 

  
Nej 

 

 
Medföra påverkan, enligt § 6, på: 
Stads- och landskapsbilden? 
Fysiska ingrepp/tillförs nya 
element? 
 

a) Försämring av någon 
vacker utblick/viktig 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nej 
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siktlinje eller stadsbilds- 
eller landskaps-mässigt 
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? 

 

 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 

Avsikten är att uppföra ny funktionsblandad 
bebyggelse innehållande bostäder, kontor, 
vård, tillfällig vistelse och skola. 
Den föreslagna planen har möjlighet att 
påverka bebyggd miljö i positiv riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är i dagsläget oklart vilka naturvärden 
som finns på platsen. Enligt kartering av 
landskapsvårdarna (2014) finns det 
skyddsvärda träd inom planområdet. 
Ytterligare naturvärden kan behöva 
inventeras. 
 
 
Hela fastigheten Lasarettet 8 är planlagd för 
allmänt ändamål. Beroende på placering av 
huskroppar kan skogsmark tas i anspråk 
Befintliga arter måste utredas. 
 
 

 

Kulturmiljölag 
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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? 

 

   

 
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? 

 
Ja 

 
 

 
År 1911 delundersöktes den norra delen av 
det dåvarande lasarettsområdet. Där 
påträffades fynd av stenyxor, inv nr 15856 
på Statens Historiska Museum. År 1923 
skulle en ny sjukhuspaviljong byggas på 
platsen och vid en grundgrävning 
påträffades ytterligare fynd av bland annat 
keramik. Någon systematisk underökning 
kunde vid tidpunkten ej genomföras varvid 
jorden bortschaktades för att sedan sållas 
på annan plats. Även en flatmarksgrav 
påträffades vid fyndplatsen. Utifrån fynden, 
inv nr 17859 på Statens Historiska Museum, 
är boplatsen daterad till ca 4000-2500 f.kr 
och enligt riksantikvarieämbetet är platsen 
inte undersökt fullt ut och det går därmed 
inte att utesluta att fler fynd och 
anläggningar kan finnas under markytan på 
fastigheten Lasarettet 8. 
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f) Ruiner av borgar, slott, 

kloster, kyrkobyggnader 
och försvars-anläggningar 
samt av andra märkliga 
byggnader och 
byggnadsverk? 

 

 
 

 
Nej 

 
 

 
g) Färdvägar och broar, 

hamn-anläggningar, 
vårdkasar, vägmärken, 
sjömärken och likartade 
anläggningar för 
samfärdsel samt 
gränsmärken och 
labyrinter. 

  
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 Jens Löfqvist på stadsbyggnadsavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
Karlshamn den 4 april 2018 
 
 
 
Jens Löfqvist    Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef 
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