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Dagordning
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20.
21.
22.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulla Olofsson
(M) och Cecilia Holmberg (M)
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Julius Svensson (M)
Begäran hos länsstyrelsen om ny sammanräkning - Gudrun Johansson
(SD)
Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-06-06 - 2020-09-10
Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona
Renovering av Väggabadet
Bostadsförsörjningsprogram 2020
Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort - beslut om antagande
Antagande av detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben)
Taxa för kopior av allmänna handlingar för kommunalförbundet Cura
Individutveckling
VA-taxa 2021
Ändring av allmänna bestämmelser för användande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen
Årsredovisning år 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera
Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i
Karlshamns bevarande avseende år 2019
Ändring i omsorgsnämndens reglemente
Ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd
Motion om gratis kollektivtrafik för boende i kommunens som fyllt 65 år
eller har sjukersättning
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn
Motion om tiggeriförbud
Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner
september 2020
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Cecilia
Holmberg (M)
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - CarlMagnus Kälvestam (M)
Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - CarlMagnus Kälvestam (M)
Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi
Elförsäljning AB - Carl-Magnus Kälvestam (M)
Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB Carl-Magnus Kälvestam (M)
Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Tommy Persson (S)
Handlingar för kännedom september 2020
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-17

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3268

Datum
2020-09-28

§

Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulla Olofsson
(M) och Cecilia Holmberg (M)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 30 juni 2020 till och med den
14 oktober 2022 Ulla Olofsson (M) till ny ledamot efter Charlotta M Sjöqvist (M). Till ny
ersättare efter Ulla Olofsson (M) utses Cecilia Holmberg (M).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen beslut 2020-06-30
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-17

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3268

Datum
2020-09-28

§

Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Julius Svensson (M)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 30 juni 2020 till och med den
14 oktober 2022 Julius Svensson (M) till ny ersättare efter Herman Falk (M).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2020-06-30
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-17

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3268

Datum
2020-09-28

§

Begäran hos länsstyrelsen om ny sammanräkning - Gudrun Johansson
(SD)
Förslag till beslut
att hos länsstyrelsen begära om ny sammanräkning efter ledamoten Gudrun Johansson
(SD).
Sammanfattning
Begäran om ny sammanräkning behöver göras efter ledamoten Gudrun Johansson (SD)
som avlidit.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-17

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/1025

Datum
2020-09-28

§

Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-06-06 - 2020-09-10
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-06-05.
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-06-06 - 2020-09-10.
KRISLEDN § 59/2020 Avgifter rörande
serveringstillstånd i samband med
coronapandemin 2020/2466

KRISLEDN § 60/2020 Diskussion om
bemanning av nämnder under hösten
KRISLEDN § 69/2020 Beslut om att
avskriva ärende om att avvakta höjning
av taxa för parkeringsavgifter i innerstan
2019/557

att återuppta debiteringen av
ansökningsavgifter för serveringstillstånd
från och med 2020-10-16, samt
att inte debitera de uppskjutna
tillsynsavgifterna för 2019.
att uppdra åt Per-Ola Mattsson (S) att
sammankalla gruppledarna för samtal om
bemanning av kommunfullmäktige och
nämnderna framöver.
att avskriva ärende om att avvakta med
höjning av taxa för parkeringsavgifter i
innerstan till oktober 2020 med anledning
av att ärendet är inaktuellt, samt
att godkänna teknik- och fritidsnämndens
beslut att inte verkställa taxehöjningen
förrän 2020-10-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17
Protokollsutdrag KRISLEDN § 59/2020 Avgifter rörande serveringstillstånd i
samband med coronapandemin
Protokollsutdrag KRISLEDN § 60/2020 Diskussion om bemanning av nämnder
under hösten
Protokollsutdrag KRISLEDN § 69/2020 Beslut om att avskriva ärende om att
avvakta höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-17

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare
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Sida 2(2)
Dnr: 2020/1025

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00—15:40

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot

Håkan Abrahamsson (SD)

ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig
för extern samverkan i krisledningsstaben
Åsa Nygren, ekonomichef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

§§ 55-60

Utses att justera

Magnus Gärdebring (M)

Justeringsdatum

2020-08-21

Sekreterare

…………………………………………
Anna Sunnetoft

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Magnus Gärdebring

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-08-20

Tillkännages fr.o.m.: 2020-08-21
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(S)
(C)
(M)
(S)
(M)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Sida 2(3)

Tillkännages t.o.m.: 2020-09-14
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Sida 3(3)

§ 59 Avgifter rörande serveringstillstånd i samband med coronapandemin
2020/2466
Krisledningsnämndens beslut
att återuppta debiteringen av ansökningsavgifter för serveringstillstånd från och med
2020-10-16, samt
att inte debitera de uppskjutna tillsynsavgifterna för 2019.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade 2020-03-20, § 4, att anta ett åtgärdspaket som bland
annat innehöll ett uppdrag rörande översyn av avgifter för serveringstillstånd. Detta för
att minimera avgifterna i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet med
anledning av de ekonomiska effekterna av coronapandemin.
Med anledning av ovanstående upphörde debiteringen av ansökningsavgifter efter
2020-03-20 och debiteringen av tillsynsavgifterna för 2019 sköts upp från samma
datum.
Det kan nu konstateras att läget för restaurangnäringen har förbättrats.
Turisttillströmningen har under sommaren varit god och krögarnas ekonomiska
förutsättningar har förbättrats. Mot bakgrund av detta föreslås att debiteringen av
ansökningsavgifter för serveringstillstånd återupptas från och med 2020-10-16.
Debiteringen av de uppskjutna tillsynsavgifterna föreslås påbörjas från och med samma
datum.
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) föreslår att kommunen återupptar
debiteringen av ansökningsavgifterna enligt förslaget. De uppskjutna tillsynsavgifterna
bör dock inte debiteras. Övriga ledamöter instämmer i förslaget och
krisledningsnämnden beslutar att återuppta debiteringen av ansökningsavgifterna enligt
förslaget samt att inte debitera de uppskjutna tillsynsavgifterna för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe
Ekonom Susanne Andersen
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Plats och

Sida 1(9)

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Karlshamns
kommun

tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00-15:40

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abrahamsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2.e vice ordf
Ledamot
Ledamot

ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig
för extern samverkan i krisledningsstaben
Asa Nygren, ekonomichef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

ss 55-60

Utses att justera

Magnus Gärdebring (M)

Justeringsdatum

2020-08-21

Sekreterare

Anna Sunnetoft
Ordförande
Per-Ola Mattsson
Justerande
Magnus Gärdebring

Tillkännagivande av justerat protokoll

Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-08-20

:

2020-08-21

Tillkännages fr.o.m.
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(s)
(c)
(M)

(s)
(M)

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Karlshamns
kommun

Tillkännages t.o.m.

:

2020-09-14

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift:
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$ 60

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-08-20

Sida 9(9)

Diskussion om bemanning av nämnder under hösten

Krisledningsnämndens beslut
att uppdra åt Per-Ola Mattsson (S) att sammankalla gruppledarna för samtal om
bemanning av kommunfullmäktige och nämnderna framöver.

Sammanfattning
Marie Sällström lyfter frågan om bemanning av kommunfullmäktige och nämnderna
under hösten och föreslår att en gruppledaröverenskommelse ska göras om hur
bemanningsfrågan ska lösas.
Magnus Gärdebring (M) instämmer med förslaget.
Mats Dahlbom (C)föreslår att det ska vara möjligt att hålla nämndssammanträden med
full styrka om det anses behövas. Nämnderna bör använda Rådhussalen för att även
ersättarna ska kunna nårvara.
Håkan Abrahamsson (SD) instämmer med Mats Dahlboms förslag.
Krisledningsnämnden beslutar att Per-Ola Mattsson (S) ska sammankalla gruppledarna
för samtal om bemanning av kommunfullmäktige och nämnderna framöver.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S)
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-09-10

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00-15:10

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abrahamsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och
ansvarig för extern samverkan i krisledningsstaben
Åsa Nygren, ekonomichef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

65-69

Utses att justera

Elin Petersson (M)

Justeringsdatum

2020-09-11

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Elin Petersson

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-10

15

(S)
(C)
(M)
(S)
(M)
(MP)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-09-10

Sida 2(3)

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-14
Tillkännages t.o.m.: 2020-10-06
Protokollet förvaras: Rådhuset

_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-09-10

Sida 3(3)

§ 69 Beslut om att avskriva ärende om att avvakta höjning av taxa för
parkeringsavgifter i innerstan 2019/557
Krisledningsnämndens beslut
att avskriva ärende om att avvakta med höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan
till oktober 2020 med anledning av att ärendet är inaktuellt, samt
att godkänna teknik- och fritidsnämndens beslut att inte verkställa taxehöjningen förrän
2020-10-01.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-20 § 30 att föreslå kommunfullmäktige
att höja taxorna för betalparkering i innerstaden. Ärendet behandlades i KF 2019-06-17
§ 139 där beslut togs om att höja taxorna.
Beslutet överklagades 2019-08-20 till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten
avslog överklagandet och dom meddelades 2020-04-23, vilket innebär att
kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.
Teknik- och fritidsnämnden har vid sin beredning 2020-05-08 gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett förslag om att avvakta med
verkställighet till i oktober 2020. Detta med anledning av Covid-19.
Eftersom beslutet är fastställt av kommunfullmäktige föreslår teknik- och fritidsnämnden
att kommunfullmäktige beslutar om att avvakta med höjningen till oktober 2020.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01, § 235, och
arbetsutskottet beslutade då att överlämna ärendet till krisledningsnämnden för
behandling.
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunen ska avvakta med att höja taxan för
parkeringsavgifter till oktober 2020. Eftersom det snart är oktober månad bör ärendet
avskrivas med anledning av att ärendet är inaktuellt.
Beslutsunderlag
1
2

Protokollsutdrag KSAU § 235/2020 Beslut om att avvakta höjning av taxa för
parkeringsavgifter i innerstan
Protokollsutdrag TFN § 88/2020 Beslut om att avvakta höjning av taxa för
parkeringsavgifter i innerstan

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby
som värdkommun,
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Sammanfattning
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet.
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation.
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och
Karlshamns kommun besluta
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers
20200703 rev 20200705
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn

Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Marie Sällström (S) yrkar bifall till att-sats två, tre
och fyra samt ändring i att-sats ett till att förändringen ska träda ikraft senast den 1 juli
2021.
Björn Nurhardi (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Magnus Gärdebrings yrkande.
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Kommundirektör Daniel Wäppling
Samverkanskommunerna
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Arbetsutskottet beslutar
att ge ordförande Per-Ola Mattsson i uppdrag att samtala med överförmyndarnämndens
ordförande i syfte att få ett yttrande från nämnden innan kommunstyrelsens
sammanträde 2020-09-15.
Sammanfattning
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet.
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation.
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och
Karlshamns kommun besluta
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers
20200703 rev 20200705
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Sammanfattning
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet.
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation.
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och
Karlshamns kommun besluta

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation,
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
Ordförandebeslut: Yttrande från överförmyndarnämnden över gemensam
överförmyndarverksamhet i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
(verksamhetsövergång)
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers
20200703 rev 20200705
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Kommundirektör Daniel Wäppling

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Överförmyndarnämnden
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Plats och tid

Hällarydssalen, klockan 13:15—14:40

Beslutande

Susanne Olsson
Lena Häggblad
Cecilia Holmberg

Ordförande
Vice ordf
Ledamot

Närvarande
ersättare

Inger Löfblom Sjöberg

(S)

Övriga

Daniel Wäppling
Erik Bååth
Christina Svensson

Kommundirektör/förvaltningschef § 104
Överförmyndarhandläggare
Sekreterare

Paragrafer

§§ 94-104

Utses att justera

Cecilia Holmberg (M)

Justeringsdatum

2020-08-17

Sekreterare

Christina Svensson

Ordförande

Susanne Olsson

Justerande

Cecilia Holmberg

(S)
(C)
(M)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Överförmyndarnämnden

Beslutsdatum:

2020-08-13

Tillkännages fr.o.m.: 2020-08-18
Tillkännages t.o.m.: 2020-09-08
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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§ 104 Information om gemensam överförmyndarnämnd i Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona, 2019/1162
Överförmyndarnämndens beslut
att ge ordförande i uppdrag att ta fram förslag till överförmyndarnämndens yttrande för
behandling på nämndens sammanträde den 17 september 2020.
Sammanfattning
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet.
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation.
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Genomförande och beslutsunderlag 2020-07-16
Avtal samverkan gemensamt överförmyndarkanslit 2020-07-05
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
Yrkanden
Ledamot Cecilia Holmberg (M) yrkar att ge ordförande i uppdrag att ta fram förslag till
överförmyndarnämndens yttrande för behandling på nämndens sammanträde den 17
september 2020.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Olsson (S) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med
Cecilia Holmbergs yrkande och finner att detta är nämndens mening.
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Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Överförmyndarhandläggare Erik Bååth
Överförmyndarhandläggare Elisabeth Adolfsson
Beslutsuppföljningslistan
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33/20

Gemensam överförmyndarverksamhet i Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona (verksamhetsövergång)
Beslut
att anta nedanstående yttrande som nämndens eget.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerade överförmyndarnämnden
i ärendet den 13 augusti 2020 § 104. Ordförande fick då i uppdrag att ta fram förslag till
överförmyndarnämndens yttrande till sammanträdet den 17 september 2020.
Eftersom ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 15 september
2020 beslutar ordföranden genom ett ordförandebeslut att överlämna detta till
kommunstyrelsen. Yttrandet har behandlats av ordföranden Susanne Olsson (S), vice
ordförande Lena Häggblad (C) och ledamot Cecilia Holmberg (M).
Yttrande
Överförmyndarnämndens gemensamma uppfattning är att förslaget om samgående
mellan Karlskrona, Ronneby och Karlshamn träder i kraft 1 juli 2021.
Positiva synpunkter
Minskad sårbarhet vid sjukdom och
semester

Risker
Det är alltför kort tid till sammanslagning
och överförmyndarnämnden föreslår
istället att övergången sker 1 juli 2021.
Tjänstemännen måste få möjlighet att
arbeta ihop sig som grupp. Gemensamma
arbetsrutiner och ny delegationsordning
måste arbetas fram. Datasystemen i
kommunerna är olika och ska
synkroniseras. Personalen kan behöva
utbildning. Det är mycket som borde finnas
på plats när väl sammanslagningen sker.
Mycket stor risk att tappa ställföreträdare,
gode män/förvaltare och personal om det
är en alltför rörig verksamhet under en
längre tid. Det finns risk för ökad
stressnivå, med risk för sjukskrivningar av
personal.

Större möjlighet med stordriftsfördelar

Ekonomi: Osäkerhet kring
uppstartskostnader och hur det drabbar
nämndens budget.
Inventarier: Datorer, samordning av
datasystem eller anställning av
processledning, eventuell överbemanning
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initialt m.m. Samordning av arvodering till
ställföreträdare.
Löpande kostnader som lokalkostnader,
IT-support, nämndsekreterare är också
odefinierade utgiftsposter. Ekonomin
berörs inte alls i utredningen.
Bättre dynamik gällande
erfarenhetsutbyte

Utredningen har inte utrett alls hur
sammanslagning fallit ut i andra
kommuner
 Har det blivit dyrare eller billigare?
 Har ställföreträdare och huvudmän
blivit nöjdare?
 Har personalen blivit mer nöjda?
 Hur stor andel handläggare har valt
att inte följa med över till den nya
organisationen?
 Hur många ha slutat den närmsta
tiden efter sammanslagningen?
 Lättare eller svårare att rekrytera
ställföreträdare?
 Lättare eller svårare att rekrytera
nya ställföreträdare/förvaltare och
sedan få dem att kvarstå?
Allmän brist på många punkter i
utredningen då mycket lite underlag finns
att ta ställning till.

Tre kommuner istället för en kan
anordna utbildningar, t.ex. till våra
ställföreträdare vilket kan bli
kostnadseffektivt

Resursbrist, speciellt under uppstartstiden.
Beslutsunderlag
Genom överförmyndarnämndens beslut den 11 april 2019 – under § 47 – har nämnden
delegerat sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A3 – Allmänt

Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta
nämndens avgörande. 6 kap. 39 § KL.

På överförmyndarnämndens vägnar

Susanne Olsson
Ordförande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Överförmyndarhandläggare Erik Bååth
Överförmyndarhandläggare Elisabeth Adolfsson
______________________________________________________________________
Tillkännagivande av justerat beslut
Beslutsinstans:

Ordförandebeslut, överförmyndarnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-04

Tillkännages fr.o.m.:

2020-09-04

Tillkännages t.o.m.:

2020-09-26

Protokollet förvaras:

Rådhuset

______________________________________________________________________
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Gemensamt överförmyndarkansli och nämnd för Karlshamn, Karlskrona och
Ronneby – beslutsunderlag och genomförande
1. Syfte och mål
Inrättandet av ett gemensamt kansli och gemensam nämnd avseende
överförmyndarverksamhet ska ge bättre förutsättningar att bedriva och utveckla
verksamheten i de samverkande kommunerna.
Samverkan i en gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara volymökningar
och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de
processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet.
1.1 Bakgrund
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet.
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019. Utredningen
mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre tjänstemannaorganisationerna till ett
överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i samband med nästkommande val bilda en
gemensam överförmyndarnämnd. Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat
ett inriktningsbeslut om att ta fram ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av
gemensam organisation. Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering,
minskad sårbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige.

1.2 Uppdraget
Underlaget har att presentera en detaljorganisation för en framtida gemensam
överförmyndarverksamhet. Beslutsförslaget ska därmed belysa frågor som ekonomi,
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personal, juridik, och även frågor som service och lokal tillgänglighet, samt också beakta
digitala lösningar.
I framtagandet har representanter från varje deltagande kommun medverkat, Anette
Gladher, biträdande förvaltningschef Karlskrona kommun, Jonas Jönsson, HR-chef
Karlshamns kommun och Catherine Persson, utredare Ronneby kommun
1.3 Tidsplan
Beslut om gemensam nämnd måste tas av fullmäktige i varje medverkande kommun.
Gemensam överförmyndarnämnd bedöms lämpligast att införa från och med 1 januari
2023.
Beslutsunderlaget presenteras senast 2020-06-18 för kommundirektörerna i Karlskrona,
Ronneby och Karlshamn. Beslut i respektive kommunfullmäktige kan tidigast tas i oktober
2020. Påbörjat införande kan ske först efter detta. Ny tjänstemannaorganisation kan tidigast
vara på plats januari 2021. Med tanke på kort tid mellan beslut och ny organisation är det
lämpligt att ett införande- och utvecklingsuppdrag ges till ansvarig chef för verksamheten så
tidigt som möjligt.
2. Framtida gemensam organisation
En gemensam framtida överförmyndarorganisation bildas mellan Karlskrona, Ronneby och
Karlshamn. Från och med 2021-01-01 bildas en gemensam tjänstemannaorganisation.
Ronneby blir värdkommun för den gemensamma tjänstemannaorganisationen och från 1
januari 2023 också för nämndsorganisationen. Verksamheten utgör egen enhet. Ett
gemensamt fysiskt kontor inrättas i Ronneby kommun. Efter beslut i respektive
Kommunfullmäktige påbörjas genomförandet. Verksamhetsövergången gäller från 1 januari
2021 med ett fortsatt utvecklingsuppdrag om kostnadseffektivisering och
verksamhetsutveckling för att säkerställa effektivitet, service och rättssäkerhet med
digitalisering som ledord.
För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till en handläggare ska
expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun med fysisk tillgänglighet vid behov.
Omfattningen av denna service ska vägas mot möjligheten till digital tillgänglighet. Digital
tillgänglighet ska prioriteras. En utvärdering ska ske efter ett år för att säkerställa att
servicen ligger på rätt nivå.
3. Gemensam nämnd
Utredningen föreslår att det bildas en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheterna
i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn från och med 1 januari 2023. Fram till dess att en
gemensam nämnd bildas kvarstår respektive kommuns nämndsorganisation för
överförmyndarverksamhet. Underlag till respektive fullmäktige inkluderar beslut om
gemensam nämnd.

31

3.1 Förutsättningar för bildandet av en gemensam nämnd
Kommunallagen ger kommuner och regioner möjligheter att bilda gemensamma nämnder.
En bestämmelse i Föräldrabalken förtydligar också att detta även gäller
överförmyndarnämnder. Två eller flera kommuner kan således bilda gemensam
överförmyndarnämnd. Vid bildandet av en gemensam nämnd utses en kommun att vara
värdkommun och nämnden ingår i den kommunala organisationen. Ronneby kommun har
med anledning av det geografiska läget ansetts att vara det mest naturliga valet av
värdkommun.
Varje kommun måste vara representerad av en ledamot samt en ersättare. Det är enligt
kommunallagen värdkommunen som utser ordförande och vice ordförande i en gemensam
nämnd. Detta innebär dock inte att värdkommunen är bundna att utse ledamöterna från
den egna kommunen utan det är även möjligt att välja ordförande och vice ordförande från
någon av de andra samverkande kommunerna.
3.2 Ersättning till ledamot och ersättare
Arvode och kostnadsersättning beslutas av varje samverkande kommun för sin ledamot och
ersättare, samt att administration och utbetalning sker av respektive kommun.
3.3 Samverkan och reglemente
Samverkan i en gemensam nämnd ska utgå från att nämndens uppgifter, verksamhet och
arbetsformer ska grundas på en överenskommelse om samverkan och ett reglemente. Båda
dessa rättsliga instrument behövs men har skilda funktioner. Innan gemensam nämnd finns
på plats ansvarar respektive kommun för att innan avtalet undertecknas att fastställt och
aktuellt reglemente och delegationsordning finns på plats. Avtalet ingås mellan parterna och
ska reglera samarbetets gränser och parternas rättigheter och skyldigheter gentemot
varandra och kommer att börja gälla 2021-01-01. Nytt reglemente fastställs av
kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna i samband med
gemensam nämnd inför 2023-01-01.
3.4 Delegation
Överförmyndarverksamheten är beslutsintensiv och för att det dagliga arbetet ska fungera
behöver det ske med en långtgående delegation till tjänstemannaorganisationen som bör
vara så likvärdig som möjligt i de tre kommunerna innan gemensam nämnd finns på plats.
4. Gemensam förvaltning
Underlaget som ligger till grund för beslut ger vid handen att en gemensam
tjänstemannaorganisation är att föredra. Den ger en omedelbar effekt genom minskad
sårbarhet och ökad kompetens, samt möjliga effektiviseringar vid gemensamt arbetssätt.
Underlaget ger vidare fog för att beslut om gemensam nämnd är att föredra från 1 januari
2023.
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4.1 Nuläge
Överförmyndarverksamheterna i respektive kommun är små med få tjänster på vartdera
stället. I nuvarande form är verksamheten sårbar och kan påverkas negativt vid
personalbortfall.
4.2 Plan för sammanförande till ett överförmyndarkansli
Delaktighet och medskapande är en förutsättning för att ett gemensamt
överförmyndarkontor ska bli ändamålsenligt och effektivt. En chef för den gemensamma
verksamheten finns redan att tillgå i befintlig verksamhet i Karlskrona. Chef för den
gemensamma verksamheten får i uppdrag att ta fram en plan för implementering av de
målsättningar som sammanförandet syftar till och leda införandet i nära samverkan med
medarbetare.
4.3 Framtida överförmyndarkansli
Ett framtida gemensamt överförmyndarkontor är modernt och utgår från de behov som
identifierats. Verksamheten följs upp och adekvata nyckeltal, jämförelser och
undersökningar genomförs för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och
effektiv. Processer som är möjliga att digitalisera ska digitaliseras. Kostnaderna för
verksamheten ska effektiviseras enlig plan. Kvalitén ska vara säkerställd och servicen ska
ligga på en relevant nivå utifrån vad lagstiftning och praxis säger.
4.4 Tillgänglighet
Tillgängligheten ska säkerställas för dem verksamheten är till för. Tillgängligheten kan
behöva förändras stegvis, från fysiska möten till digitalt. Beredskapen för fysiska möten ska
alltid finnas, då det är nödvändigt i vissa sammanhang då situationen kräver det.
5. Ekonomi
Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ge förutsättningar för en kostnadseffektiv
verksamhet.
De befintliga överförmyndarnämnderna i de tre samverkanskommunerna uppvisar olika
kostnader för verksamheterna. Huvudsakliga kostnader består av kostnader för personal,
ersättning till uppdragstagare och arvode till politiker. Övriga kostnader såsom olika slag av
administration har budgeterats och redovisats olika i de tre kommunerna varför det finns en
viss osäkerhet avseende dessa kostnader. Vidare har kostnader för lokaler inte bokförts på
respektive nämnd. Mot bakgrund av dessa förutsättningar kommer det under
omställningsperioden 2021-2022 användas olika mått för att bestämma kostnadsfördelning
och slutreglering efter respektive verksamhetsår för att så långt det är möjligt fördela
kostnaderna mellan samverkanskommunerna. Regler för kostnadsfördelning och ersättning
till värdkommunen regleras i Avtal om samverkan avseende gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022.
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5.1 Budget 2021 och 2022
1 januari 2021 sammanförs befintliga verksamheter med befintlig budget för verksamhet.
Gemensam budget omfattar personalkostnader, administration, verksamhetssystem och
övriga verksamhetsrelaterade kostnader som redan finns idag.
Under 2021 och 2022 betalar respektive kommun sina egna kostnader för verksamheten,
dvs. befintlig budget för respektive kommun gäller 2021 och 2022.
Budget 2021 och 2022 för arvode till förtroendevalda och ersättning till uppdragstagare
ligger kvar på respektive kommun som beslutar om och gör utbetalningar.
Under 2021 och 2022 har ansvarig chef tillsammans med medarbetare ett
utvecklingsuppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten. Förutsättningarna för detta ska
vara en för samverkanskommunerna gemensam överförmyndarnämnd, enhetliga
ersättningsnivåer i de tre kommunerna till förtroendevalda och uppdragstagare. Vidare ska
översyn av antal ärende per medarbetare göras och digitalisering av verksamheten
intensifieras. Inför budget 2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras.
Ronneby ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för verksamheten.
Kostnader för lokaler för överförmyndarkansliet fördelas mellan samverkanskommunerna
utifrån principen ”kostnad per invånare”. Antalet invånare per kommun per den 31
december verksamhetsåret ligger till grund för reglering. Värdkommunen äger rätt att
ianspråkta lokaler för överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000
kronor per år. Om kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kronor per år ankommer det på
kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling med
kommundirektörerna i samverkanskommunerna.
5.2 Budget 2023 och framåt
Inför budget 2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras.
Fördelningen av kostnader kommer från och med 2023 att ske enligt modell baserad på
invånarantal i respektive kommun.
I samband med gemensam överförmyndarnämnd 1 januari 2023 ska arvoden och
ersättningar till förtroendevalda och uppdragstagare vara samordnade och likvärdiga, utgå
från en kostnadsmedvetenhet och vara skäliga.
Det ankommer på kommundirektören i värdkommunen i samband med förhandling om nytt
avtal, som ska påbörjas senast den 1 april 2022, att initiera dialog med kommundirektörerna
i samverkanskommunerna om budgetramar för år 2023.
5.2 Investeringsbehov/Uppstartskostnader
Inventarier och eventuella anpassningar i nya lokaler kommer att generera en
engångskostnad, samt kostnader för telefoni och datorer, samt vissa licenskostnader då
samtliga medarbetare ska ha tillgång till samma system. Kostnad för kompetensutveckling
för att hantera nya system kan eventuellt tillkomma.
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6. Lokaler
Nuvarande verksamhet är lokaliserad till respektive kommuns stadshus/kommunhus.
Medarbetare har egna arbetsrum. Det tillämpas inte debitering av internhyra i någon av
kommunerna för lokaler i stadshus/kommunhus. Det finns såldes inte möjlighet att göra
någon direkt jämförande lokalkostnad. I Karlskrona och Ronneby har gjorts en grov
uppskattning av kostnad utifrån totala kostnaden för aktuell lokal och i förhållande till
antalet medarbetare. Karlskrona har då en kostnad om ca 53 200 kronor per medarbetare
och år (2019). Motsvarande kostnad för Ronneby uppgår till ca 24 300 kronor (2019).
Vid sammanslagning till ett gemensamt överförmyndarkansli föreslås lokalisering till
Ronneby. Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för
verksamheten. Lokaler till ett gemensamt kansli kan inte upplåtas i stadshuset i Ronneby.
Kravspecifikation för lokaler har gjorts och innehåller arbetsrum, till chef och medarbetare,
besöksrum, sammanträdesrum eller tillgång till sådant och personalutrymme. Vidare behövs
rum för kopiering, förråd och förvaring av akter. Lokalerna behöver ha hög grad av fysisk
tillgänglighet, förutsättningar för att bedriva en säker och trygg verksamhet, ha tillgång till
parkeringsmöjligheter med handikapparkering och ligga kollektivtrafiknära. Risk- och
konsekvensbedömning med anledning av flytt till andra lokaler genomförs.
ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler som bedöms uppfylla
kravspecifikationen efter ytterst liten anpassning. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är
belägen på adress Metallgatan 1 i Ronneby. Storleken medför viss överyta, men bedöms
utifrån tillgång på lokaler kompenseras av läge, tillgänglighet och hyresnivå. Vid beslut om
förhyrning av lokalerna senast oktober 2020 kan inflyttning ske den 1 januari 2021.
Hyreskostnaderna bedöms inte innebära utökade kostnader jämfört med dagens
framräknade schabloniserade hyresnivåer.
För att säkerställa tillgänglighet i alla tre kommunerna ska Karlshamn och Karlskrona vid
behov upplåta lokaler för besök och möten som behövs i respektive kommun. Befintliga
konferenslokaler och samtalsrum i respektive kommun ska vara bokningsbara för den
gemensamma överförmyndarverksamheten.
7. Personal
Den gemensamma organisationen ska tillhöra Ronneby kommun i dess egenskap av
värdkommun. All personal kommer att vara anställd i Ronneby kommun som har det
samlade ansvaret för personal och arbetsmiljö.
7.1 Verksamhetsövergång
Förändringen mellan kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång, där
Ronneby kommun är förvärvare och Karlshamns kommun och Karlskronas kommun är
överlåtare. Dock kommer verksamheten, under perioden fram till dess att en gemensam
överförmyndarnämnd bildas, svara inför de tre överförmyndarnämnderna i respektive
kommun. Det innebär att medarbetarna kan behöva arbeta gentemot tre olika
delegationsordningar.
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7.2 Lagrum
Den grundläggande regeln om verksamhetsövergång finns i 6 b § lagen om
anställningsskydd (LAS). Enligt 6 b § LAS ska vid övergång av en verksamhet från en
arbetsgivare till en annan, även de rättigheter och skyldigheter på grund av de
anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången gå
över på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot
arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången.
Anställningen ska inte övergå till en ny arbetsgivare om arbetstagaren motsätter sig detta.
Det innebär att medarbetare som ej vill gå med över till förvärvaren har kvar sin anställning
hos överlåtaren. Det kan då i sin tur leda till en övertalighetssituation hos överlåtaren som
denne får hantera efter verksamhetsövergången.
7.3 Inrangeringsavtal
En verksamhetsövergång mellan kommuner är tämligen odramatisk i det avseendet att de
centrala avtal som gäller är desamma för kommunerna, Huvudöverenskommelser (HÖK)
med tillhörande Allmänna Bestämmelser (AB). Dock behöver eventuella lokala kollektivavtal
som är specifika för respektive kommun gås igenom och harmoniseras i samband med
verksamhetsövergången. Det sker i en så kallad inrangeringsförhandling mellan förvärvaren
och de aktuella fackliga organisationerna.
7.4 Arbetsrättsliga steg
Inför en verksamhetsövergång behöver ett antal steg genomföras arbetsrättsligt hos både
överlåtare och förvärvare. T ex inför beslut om övergången så ska övergången riskbedömas
av samtliga arbetsgivare med delaktighet av skyddsombud.
Överlåtarens beslut att överföra verksamhet på en annan arbetsgivare omfattas också av
den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11–14 §§ MBL. Även förvärvaren har
förhandlingsskyldighet enligt 11–14 §§ MBL inför beslutet att ta över en annan verksamhet.
En verksamhetsövergång innebär även skyldighet att hålla arbetstagarorganisationerna
informerade enligt 19 § MBL under processens gång. Detta sker vanligtvis inom ramen för
respektive kommuns samverkansavtal.
7.5 Att ta hänsyn till i planeringen
Samtliga medarbetare som arbetar inom Karlshamns kommuns och Karlskronas kommuns
(överlåtarna) överförmyndarverksamheter går över till Ronneby kommun (förvärvaren) vid
samma tidpunkt, om de ej motsätter sig detta. Den eventuella arbetsbrist eller övertalighet
som uppstår i den nya överförmyndarverksamheten hanteras av förvärvaren. Det är
önskvärt att övergången sker i ett tidigt skede, dock med utrymme för de förhandlingar och
beslut som krävs, för att den nya gemensamma överförmyndarverksamheten ska kunna
påbörja arbetet med att skapa samsyn och gemensamma rutiner och riktlinjer så snart som
möjligt.
För att verksamhetsövergången ska löpa så smidigt som möjligt och bli lyckad så förutsätts
en god planering och en delaktighet från de aktuella medarbetarna. Kommunikationen
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mellan arbetsgivarna och medarbetarna bör därför ske kontinuerligt från det att beslut ska
tas, riskbedömningar ska genomföras och sedan genom hela processen. Det kan vara en
styrka i denna typ av förändring att den nya överförmyndarverksamheten, både chef och
medarbetare, tar stöd av en extern process-/förändringsledare.
I samband med att det bildas en gemensam överförmyndarverksamhet finns behov av
kompetensinventering hos medarbetarna för att se vilka kompetensutvecklingsinsatser som
krävs utifrån det fortsatta utvecklingsarbetet (bl.a. gällande digitalisering). Det är också
under övergången viss tidsåtgång till samlokaliseringen, samsynsarbetet,
informationsinsatser till gode män m.m. Därför bör höjd tas, både ekonomiskt och
personellt, under viss period för detta.
Verksamhetsövergången och samlokalisering kan ske vid olika tidpunkt om det krävs. Dock
kan utvecklingsarbetet gällande samsyn och gemensamma rutiner och riktlinjer försvåras
om samlokaliseringen skulle genomföras vid ett senare tillfälle, eftersom en närvarande
gemensam chef då ej skulle finnas.
8. Arkiv
Alla tre kommunerna är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Sydarkivera har till
uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala
arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Vad gäller
Karlshamn och Ronneby är ansvaret som arkivmyndighet delat mellan Sydarkivera och
respektive kommun. Vad avser Karlskrona utgör Sydarkivera arkivmyndighet i sin helhet.
Vid en situation om en gemensam tjänstemannaorganisation för de tre aktuella
kommunerna och överförmyndarnämnd i respektive kommun bedöms nuvarande ordning
med arkivansvar fortsätta kunna gälla. Inför 2023 då gemensam överförmyndarnämnd
bildas bedöms ny arkivbildning behöva göras vid det tillfället. Eventuellt utökat behov av
arkivmöjligheter behöver då beaktas. Samråd i frågan har skett med Sydarkivera.
9. Verksamhetssystem och digitalisering
Samtliga kommuner använder i dag samma verksamhetssystem, vilket underlättar vid
samorganisering. Karlskrona använder ytterligare en modul av samma leverantör för att öka
digitalisering. Övriga kommuner kommer vid samorganisering att också använda denna
modul.
Samtliga kommuner har eller är på väg att implementera Office 365.
10. Implementering
Efter att kommunfullmäktige i respektive kommun fattat beslut, ges skyndsamt utvecklingsoch effektiviseringsuppdraget till chefen för den gemensamma och samordnade
verksamheten. Nuvarande chef för överförmyndarverksamheten i Karlskrona blir chef för
den nya gemensamma verksamheten. Chefen får i uppdrag att ta fram en operativ plan för
implementering som ska möta den målsättningen som den samordnade verksamheten har.
Planen godkänns av kommundirektören i respektive kommun.

37

10.1 Interimsorganisation
Blivande chef för den samordnade verksamheten har i uppgift att från det att
Kommunfullmäktige fattat beslut om gemensam organisation att förbereda tillsammans
med medarbetare från respektive kommun inför sammanslagningen.
11. Framtida gemensam nämnd
Kommunfullmäktige i respektive kommun fattar beslut om gemensam nämndsorganisation
för Överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023. Inför ny nämndstruktur ansvar
kommundirektör i värdkommunen för att nödvändigt arbete, bl. a framtagande av förslag till
gemensamt reglemente och delegationsordning, påbörjas för att kunna utgöra grund inför
de avtalsförhandlingar som ska ske enligt Avtal om samverkan avseende gemensam
organisation för överförmyndarverksamhet i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 –
2022 inför 2023.
12. Kommunikationsplan
Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många kommuninvånare, myndigheter
och organisationer. En samverkan och en förändring av organisationen är därför viktig att
kommunicera. Utredningen har utöver en allmän information till kommuninvånarna förslag
på olika informationsinsatser riktade till dem som har ett särskilt intresse av att få kunskap
om organisationsförändringen. Gode män och förvaltare bör informeras genom ett riktat
brev som skickas ut efter att förslaget har antagits av respektive kommunfullmäktige. För att
säkerställa att eventuella frågor och oro som kan uppstå vid förändringar kan bemötas i tid
ska ytterligare behov av informationsinsatser övervägas. Myndigheter och organisationer
som har mycket kontakt med överförmyndarverksamheten skall informeras i en särskild
skrivelse och då efter att kommunfullmäktige har tagit beslut. Ett pressmeddelande ska
skickas ut till lokal press och information ska ske i kommunens egna kanaler efter att
kommunfullmäktige har tagit beslut.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående underlag föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun
och Karlshamns kommun besluta
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med
Ronneby som värdkommun,
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam
förvaltningsorganisation och
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun.
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Bilagor:
Utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i Karlskrona, Ronneby och
Karlshamn (befintlig förstudie)
Avtalsförslag Avtal om samverkan avseende gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022.
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Avtal om samverkan
avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022.
Kommunerna Karlshamn (organisationsnummer 212000 - 0845), Karlskrona
(organisationsnummer 212000 - 0829) och Ronneby (organisationsnummer 212000 - 0837),
överenskommer genom detta avtal om gemensam förvaltningsorganisation för samverkan
inom överförmyndarverksamheten för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022.
Verksamheten benämns XXXXXX (nedan kallad överförmyndarkansli).
Respektive kommuns kommunfullmäktige har fattat beslut om att
kommundirektören/kommunchefen får teckna nödvändiga avtal och överenskommelser
gällande överförmyndarverksamheten.

§ 1 Inledning
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre förutsättningar att
bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande kommunerna.
Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad sårbarhet för
överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling,
kostnadseffektivisering och större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar
inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga
inom verksamhetsområdet.
§ 2 Värdkommun
Ronneby kommun är värdkommun och överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens
förvaltningsorganisation. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska
placering i Ronneby. Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga
lokaler för verksamheten. För att säkerställa tillgänglighet i alla tre kommunerna ska
Karlshamn och Karlskrona vid behov upplåta lokaler för besök och möten som behövs i
respektive kommun.
§ 3 Överförmyndarkansliets uppgifter
Det gemensamma överförmyndarkansliet ska utföra de uppgifter som ankommer på
överförmyndare/överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun och som kan
delegeras till tjänsteperson. Uppgifter som enligt lag inte kan delegeras ingår inte i
samverkan.
§ 4 Reglemente
Respektive kommun ansvarar för att ett reglemente för verksamheten finns fastställt innan
avtalet träder ikraft.
§ 5 Delegationsordning
Respektive kommun ansvarar för att en delegationsordning för verksamheten finns fastställd
innan avtalet träder ikraft.
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§ 6 Personal och personalansvar
Ronneby som värdkommun är arbetsgivare för medarbetare vid överförmyndarkansliet som
ingår som en enhet i kommunens förvaltningsorganisation. Ansvar för arbetsmiljö och
personal åligger Ronneby kommun.
Personalförändringen mellan kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång i
enlighet med gällande lag och avtal. Ronneby kommun ska som värdkommun ersättas av
samverkanskommunerna för de ekonomiska förpliktelser som är kopplade till respektive
medarbetare med anledning av verksamhetsövergången.
§ 7 Administration
Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av respektive nämnds beslut
samt har hand om planering och administration av respektive nämnds verksamhet.
§ 8 Verksamhetschefen
Chefen för överförmyndarkansliet leder och fördelar arbetet och har personal- budgetarbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
§ 9 Ekonomi
Grundläggande är att Ronneby kommuns redovisning av det gemensamma
överförmyndarkansliet genomförs på ett sådant sätt så att det blir en transparent redovisning
om någon medlemskommun vill ha detta.
9.1 Kostnadsfördelning mellan kommunerna
Budgeterade medel för personal och övriga kostnader, utgörs av slutligt utfall 2020, med
tillägg av helårseffekt av löneöversyn 2020 med möjlighet till reglering av väsentliga
avvikelser t.ex. omfattande vakanser, utgör ingående budgetmedel för år 2021 respektive för
år 2022 för det gemensamma överförmyndarkansliet i värdkommunen.
Utifrån att Ronneby är värdkommun räknas lönekostnader och allmänna omkostnader upp
enligt den nivå som Ronneby kommun använder till annan skattefinansierad verksamhet och
kompensation för detta ska göras i budgetramen.
Eventuella över- och underskott för den gemensamma verksamheten fördelas enligt principen
”kostnad per invånare”. Antalet invånare per kommun per den 31 december verksamhetsåret
ligger till grund för slutreglering.
Uppstartskostnader, t.ex. i form av inventarier, fördelas efter antal årsarbetare som varje
kommun bidrar med.
Kostnader för lokaler för överförmyndarkansliet fördelas mellan samverkanskommunerna
utifrån principen ”kostnad per invånare”. Antalet invånare per kommun per den 31 december
verksamhetsåret ligger till grund för reglering. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler
för överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor per år. Om
kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kronor per år ankommer det på kommundirektören i
värdkommunen att inleda dialog för förhandling med kommundirektörerna i
samverkanskommunerna.
9.2 Ersättning till värdkommunen
Samverkanskommunerna ska efter fakturering betala Ronneby kommun utifrån
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kostnadsfördelning ovan gällande verksamhetsåret senast den 31 mars för perioden 1 januari
– 30 juni och senast den 30 september för perioden 1 juli – 31 december.
9.3 Arvoden till förtroendevalda
Respektive samverkande kommun ansvarar för beslut om arvode, budget och för utbetalning
av arvode till förtroendevalda.
9.4 Ersättning till uppdragstagare
Respektive samverkande kommun ansvarar för beslut om ersättning, budget och för
utbetalning av ersättning till uppdragstagare.
9.5 Inför år 2023
Det ankommer på kommundirektören i värdkommunen i samband med förhandling om nytt
avtal, som ska påbörjas senast den 1 april 2022, att initiera dialog med kommundirektörerna i
samverkanskommunerna om budgetramar för år 2023.
§ 10 Verksamhetsplan och budget
Respektive kommun ansvarar för verksamhetsplan och budget för åren 2021 och 2022 enligt
§ 9 ovan.
§ 11 Insyn, inflytande och uppföljning
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i det gemensamma
överförmyndarkansliets verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen
utifrån de lagar som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till
respektive samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens
ekonomi. Redovisningen ska ske vid tre tillfällen varje år, dels vid tertialredovisning per den
30 april och per den 31 augusti, dels i anslutning till helårsbokslut per den 31 december. Efter
varje år ska värdkommunen framställa underlag för respektive kommuns bokslut och
årsredovisning/verksamhetsberättelse.
§ 12 Arkivhantering
Vad avser Karlshamn och Ronneby är ansvaret som arkivmyndighet delat mellan
kommunalförbundet Sydarkivera och respektive kommun. Vad gäller Karlskrona utgör
Sydarkivera arkivmyndighet i sin helhet. Arkivhantering sker i enlighet med respektive
kommuns uttalade ansvar.
§ 13 Äganderätt till egendom samt försäkring
Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i kansliets verksamhet
samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten.
§ 14 Omförhandling och förnyelse av avtal
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal väsentligt förändras har
kommundirektör/kommunchef, eller som denne utser i sitt ställe, i var och en av de
samverkande kommunerna rätt att påkalla omförhandling av avtalet. Eventuell hemställan om
omförhandling ska ske senast den 31 mars 2022.
Förhandling om nytt avtal, efter detta avtals upphörande, ska påbörjas senast den 1 april
2022. Värdkommunens kommundirektör ansvarar för att sammankalla till förhandling.
§ 15 Tvist
Tvist rörande tolkning av detta avtal ska, i första hand avgöras genom förhandling mellan
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parterna. Om oenighet kvarstår efter förhandling ska, om parterna inte enas om annat, tvisten
avgöras av allmän domstol.
§ 16 Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Avtalet gäller avtalsperioden utan rätt till uppsägning om inte väsentligt förändrade
förhållande åberopas i enlighet med § 14 Omförhandling och förnyelse av avtal.
§ 17 Samverkans upphörande
I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångarna och
avvecklingskostnaderna mellan samverkanskommunerna efter antal årsarbetare som varje
kommun bidragit med medel till. Vid eventuell oenighet ankommer det på
kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling med
kommundirektörerna i samverkanskommunerna.
Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun överlämna
personakter och register vid samverkans upphörande.
§ 18 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Karlshamn,
Karlskrona och Ronneby kommuner.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt
………………………….kommun 2020-

_______________________________
_______________________________

________________________________
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Verksamheten som bedrivs av respektive kommuns överförmyndarnämnd står inför stora
utmaningar. Det finns problem med att rekrytera ställföreträdare och samhällsutvecklingen
på området med ett minskat ideellt engagemang talar för att problemet kommer att öka.
Vidare har huvudmännen i verksamheten i ökad andel blivit mer komplexa att hantera vilket
även det innebär en utmaning för verksamheten.
De tre kommunerna har varierande personella resurser för att bedriva verksamheten på ett
effektivt och stabilt sätt. Verksamheten är specialiserad och kräver kvalificerad personal,
vilket inte alltid är enkelt att rekrytera. Då verksamheten är liten inom respektive organisation
finns begränsade möjligheter för andra delar av organisationen att stödja verksamheten vid
händelse av sjukskrivning eller annat produktionsbortfall.
En stor andel av Sveriges kommuner samverkar i överförmyndarfrågor, vilket talar för att det
finns fördelar såväl för verksamheten som för berörda huvudmän och gode män.
Kommundirektörerna i berörda kommuner har lämnat uppdraget att genomföra en utredning
syftande till att finna samverkan mellan de tre kommunerna.

1.2 Utredningsuppdraget
Målsättningen med uppdraget är huvudsakligen att utreda för- och nackdelar med en
gemensam förvaltningsorganisation samt politisk organisation inklusive att, om det befinns
lämpligt, lämna förslag på organisation, såväl politisk som förvaltning.
Om en organisatorisk samverkan inte befinns lämplig ska utredningen lämna förslag på
annan typ av samverkan, exempelvis genom samverkansavtal.
Målet är att genom samverkan mellan kommunerna kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera
överförmyndarverksamheten med huvudmännen och de gode männen, med flera, i fokus.
Genom samverkan kan man minska sårbarheten och öka kompetensen hos medarbetarna.
Intervjuer med samtlig personal inom berörda verksamheter samt nämndpresidium i
respektive kommun har genomförts med syfte att lyfta fram möjligheter och risker med en
eventuell samverkan.

1.3 Lagstiftning
Individer som inte själva kan ta till vara sina intressen (s.k. huvudmän) kan enligt lag ha rätt
till att få hjälp med detta. Nedsättningen kan till exempel bero på ålder eller sjukdom och det
är tingsrätten som beslutar om en god man eller förvaltare ska utses åt huvudmannen.
Det är överförmyndarnämnden eller den enskilde överförmyndaren i kommunens uppgift att
utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (s.k. ställföreträdare). Syftet med
tillsynen är att förhindra att huvudmännen missgynnas ekonomiskt, rättsligt eller socialt.
Utöver det har överförmyndarverksamheten ansvar för att bistå tingsrätten med utredningar
och förslag på ställföreträdare, ta emot anmälningar och utreda huruvida verksamheten ska
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ansöka om ett ställföreträdarskap för en enskild, rekrytera och utbilda ställföreträdare, bistå
med rådgivning och utfärda förvaltarfrihetsbevis.
Verksamheten kan antingen organiseras som en nämnd eller utgöras av en ensam
förtroendevald överförmyndare. Kansliet bemannas vanligtvis av handläggare och
assistenter med uppgift att utföra det dagliga arbetet och verkställa den eller de
förtroendevaldas beslut.
Det är huvudsakligen föräldrabalken som reglerar överförmyndarverksamhetens uppgifter.
Därutöver finns relevant lagstiftning också bland annat i förmynderskapsförordningen och
lagen om god man för ensamkommande barn med flera.
Kommunallagen (2017:725) ger kommunerna möjlighet att samverka inom området,
antingen genom en gemensam nämnd eller genom avtal. Genom avtalssamverkan kan
kommunerna nyttja en gemensam tjänstemannaorganisation eller på andra sätt sinsemellan
komma överens om områden där samverkan är lämplig. Ändringen av kommunallagen år
2017 möjliggör för kommunerna att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan
kommun.
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2. Nulägesbeskrivning
2.1 Befintlig verksamhet
I dagsläget har samtliga tre kommuner varsin överförmyndarnämnd som biträds av ett kansli
bestående av handläggare och i vissa fall även av assistent och granskare. Karlskrona har
den största verksamheten av de tre potentiella samverkanskommunerna.
Karlskrona
Sammanfattning
Antal invånare:
Antal årsräkningar:
Totalt antal ärenden:
Verksamhetssystem:
Personalresurser:

66 675
648 st
888 st
Wärna och e-Wärna

Budget:

3 st handläggare heltid, 1 st assistent heltid, 1 st heltid 6
månader årligen (granskning)
4 158 tkr

Politisk organisation:

Nämnd, 5 ledamöter och 3 ersättare

Ronneby
Sammanfattning
Antal invånare:
Antal årsräkningar:
Totalt antal ärenden:
Verksamhetssystem:
Personalresurser:
Budget:

Politisk organisation:

29 695
270 st
375 st
Wärna
3 st handläggare heltid, 1 st assistent heltid (inkluderar
två halvtidstjänster som finansieras med tillfälliga anslag)
4 243 tkr (inkluderar tillfälliga anslag om 460 tkr för
personalkostnader och 90 tkr utbildning)
Nämnd, 5 ledamöter, inga ersättare

Karlshamn
Sammanfattning
Antal invånare:
Antal årsräkningar:
Totalt antal ärenden:
Verksamhetssystem:

32 330
287 st
443 st
Wärna

Personalresurser:
Budget:

2 st handläggare heltid, 1 st assistent 0,25
3 258 tkr

Politisk organisation:

Nämnd, 3 ledamöter och 3 ersättare

Källa invånarantal: SCB, mars 2019
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3. Samverkan
3.1 Samverkansformer
Följande tänkbara former för samverkan har identifierats:
Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd
Alternativet innebär att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om en gemensam
överförmyndarnämnd samt att överföra tjänstemannaorganisationen till en av kommunerna
som blir s.k. värdkommun. Förändring i den politiska organisation kan göras vid ny
mandatperiod, vilket infaller vid årsskiftet 2022/2023 härnäst. En gemensam nämnd bör
bestå av ledamöter från alla tre kommuner. Kostnaderna för en sådan organisation behöver
regleras mellan samarbetskommunerna.
Gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndarnämnd i varje kommun
Alternativet innebär att kommunerna samlas i en tjänstemannaorganisation med gemensamt
kansli som arbetar på uppdrag av nämnderna i de tre kommunerna. Genom avtal utses en
kommun som anställningskommun för tjänstemannaorganisationen och övriga kommuner
delegerar sin beslutanderätt till de gemensamma tjänstemännen i den utsträckning som är
lämplig. En övergång av anställd personal till anställningskommunen behöver genomföras.
En sådan förändring bedöms vara genomförbar till årsskiftet 2020/2021 och förutsätter att
respektive kommunfullmäktige beslutar om ny inriktning av verksamheten.
Gemensam överförmyndarnämnd och egna tjänstemannaorganisationer
Bidrar till att kommunerna uppnår en likriktning inom nämndernas hantering och de beslut de
fattar, men inte till att öka kvaliteten och minska riskerna de små
tjänstemannaorganisationerna. Den starka lokala förankringen kvarstår i handläggningen,
men beslutsfattandet centraliseras. Bedöms inte bidra till att uppfylla de syften som ligger till
grund för denna utredning.
Avtalssamverkan
Det finns även möjlighet att genom avtal besluta om andra typer av samverkan. Exempel på
det skulle kunna vara att en av kommunerna utför tjänster inom verksamhetsområdet åt
någon eller båda av de andra kommunerna, eller avtal om lån av handläggare vid behov.
Detta framstår dock som kortsiktiga lösningar och torde inte kunna anses minska
sårbarheten och kvalitetssäkra verksamheterna på lång sikt.

3.2 Möjligheter och utmaningar med samverkan
Samtal har genomförts med berörd personal och följande styrkor, svagheter och andra
synpunkter har identifierats:





En större grupp handläggare skulle kunna bidra till en bättre gruppdynamik.
Kompetensutbyte skulle kunna öka vid samverkan. För att vidareutveckla och
ifrågasätta verksamheten kan det dock inte vara valfritt att delta eller hur man vill
arbeta.
Samverkan kunde bidra till att större upptagningsområde för ställföreträdare.
Matchningen skulle kunna underlättas, speciellt i svårare ärenden.
Effektivisering kan möjliggöra tid till utveckling av verksamheten och personlig
utveckling för medarbetarna. Utrymme att kunna ha ett eget fält eller område att
arbeta med är efterfrågat, t ex systemförvaltning eller att få spetskompetens inom ett
visst område t ex fastighetsrätt.
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Semesterplanering och annan planerad frånvaro skulle bli enklare med fler kollegor.
Verksamheten hade varit mindre sårbar vid oplanerad frånvaro vid ökad samverkan.
Det finns variationer i ambitionsnivåer som behöver harmoniseras för att möjliggöra
samverkan.
Kulturskillnader finns mellan överförmyndarkanslierna i de tre kommunerna.
Handläggningsrutiner och förhållningssätt till verksamheten uppfattas skilja stort.
Det finns starka viljor och personligheter som driver sina frågor inom kanslierna.
Farhågor om att arbetsmiljön skulle försämras vid en ökad samverkan.
En tydlig och närvarande chef efterfrågas under en eventuell förändringsprocess.
Fördelning av arbetsuppgifter måste vara rättvis, för mycket specialisering inte
önskvärt. Omväxling är uppskattat och minskar sårbarhet.
Uttryck om att arbetsmiljön i dagsläget är så dålig att medarbetare överväger att
lämna arbetsplatsen om förbättring inte sker.
Man känner inte igen sig i utredningsdirektivets beskrivning av befintliga svagheter.
Personalomsättningen skulle kunna öka vid missnöje med en ny organisation.
Inflytande och delaktighet är viktigt.
Det finns löneskillnader mellan kommunerna som är önskvärda att de hanteras i
samband med en förändring om personal ska sammanföras på ett gemensamt kansli.
Rädsla för att tappa kontakt och lokalkännedom vid en centralisering.
Tillgängligheten till verksamheten för samtliga kommuner måste bibehållas.
Lokaliseringsfrågan och dess personliga påverkan.
Personal har sökt ett arbete som passar i deras livssituation, detta skulle kunna
förändras med ökad samverkan.
Ett gott och tydligt ledarskap är ett måste. Ett gemensamt överförmyndarkansli kräver
en egen, operativ enhetschef.

Samtal har också genomförts med nämndernas presidium, vilka har lyft fram följande
punkter:













Helhetstänk runt huvudmännen är viktigt.
Stor tilltro till att samverkan är av godo.
Utgångspunkt att det är politikens ansvar att genom samverkan effektivisera
resursanvändning inom verksamheten.
Vilja att utveckla verksamheten och driva frågor som digitalisering m.m.
Effektivisering genom gemensam nämnd är möjlig. Nämnden kräver inte samma
lokalkännedom som handläggarna.
Nuvarande situation ohållbar i verksamheten. Kan inte identifiera någon lösning
utifrån den ekonomiska situationen. Arbetssituationen för medarbetarna inom
verksamheten är inte bra. Verksamheten är alltför sårbar vid frånvaro.
Arbetssätt och ärenden är alltför personknutna till en viss handläggare idag. Detta
ökar sårbarheten.
Liten tro på gemensamt överförmyndarkansli. Personkännedom är viktig i
verksamheten.
Ärendena som hanteras blir allt mer komplicerade.
Gemensam nämnd tros inte bidra till effektivisering. Nämnden behöver
lokalkännedom kring de kommunala verksamheterna, t ex vilka boenden som finns.
Olika arvodesnivåer för ställföreträdare.
En höjning till lika nivå skulle medföra ökade kostnader för kommunen.
Svårt att få till förändring om förändringen är frivillig, det krävs en chef som driver på
för samverkan.
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Rädsla för att medarbetare ska säga upp sig vid förändring och att nyrekrytering är
svårt och kostsamt.
Rädsla för att medarbetare ska säga upp sig om ingen förändring kommer till stånd
och att nyrekrytering är svårt och kostsamt.
Riskanalys måste genomföras innan förändring.
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4. Analys
Överförmyndarverksamheterna är organisatoriskt sett små med en liten bemanning
bestående av två-tre handläggare och eventuellt en assistent. Samtidigt är det är väldigt
lagstyrd verksamhet som ställer höga krav på kvalificerade handläggare. Skadorna för den
enskilde kan bli mycket kännbara om överförmyndarnämnden brister i sitt uppdrag. Likaså
kan skadorna för kommunen bli kostsamma om så sker. I dagsläget beskrivs verksamheten i
kommunerna som sårbar och påverkas i stor grad vid sjukfrånvaro och personalförändring.
Det är svårt för nämnderna att över tid upprätthålla den kvalitet som krävs utan full
bemanning eller vid hög personalomsättning och arbetet bedrivs delvis med en låg
effektivitet.
Det är svårt att efter samtal med medarbetare och nämndpresidium identifiera någon tydlig
och enhetlig framtidsvision i någon av kommunerna. Inget av de alternativ för att bedriva
verksamheten som diskuteras anses vara helt ändamålsenligt eller uppskattat. Förändring
ses i vissa fall inte som det mest positiva förslaget, men någon alternativ lösning för att
kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera verksamheterna är svår att utläsa. Enskilda
handläggare uttrycker i samtal att en förändring är ett måste i verksamheten, både för
arbetsmiljön men också för att kunna upprätthålla rätt kvalitet i tillsynsarbetet. Förslag om att
behålla kommunegna kansli men att öka samverkan däremellan genom att likrikta arbetssätt
och öka kommunikationen torde vara svåra att uppnå. Medarbetarna lyfter själva de skilda
arbetskulturerna och arbetssätten som en risk vid samverkan och ser ett behov av en person
som leder och fördelar arbetet. Det framstår därför inte speciellt effektivt att försöka uppnå
målen genom frivillig och personbunden samverkan mellan skilda kansli och upplägget
ställer höga krav på att någon åläggs att samordna processen. Kommunerna har tidigare
försökt utforma en avtalssamverkan med syfte att kunna låna ut personal sinsemellan, men
då samtliga kommuner har resursintensiva perioder samtidigt har det i praktiken inte gått att
genomföra. En sådan lösning framstår därför inte som den mest effektiva på lång sikt. Ett
mål för samverkan bör vara att utforma en långsiktig, stabil lösning för att ge verksamheterna
arbetsro.
Istället ter det sig eftersträvansvärt för kommunerna att organisera sig så att en större
tjänstemannaorganisation möjliggörs. En större tjänstemannaorganisation bidrar till att
sårbarheten vid frånvaro minskas och kvaliteten kan öka genom kunskapsspridning inom en
större grupp. Även effektiviseringar genom arbetsfördelning bör kunna uppnås, till exempel
genom schemaläggning av arbetsuppgifter. För att uppnå en större
tjänstemannaorganisation kan samverkan ske antingen genom att bilda en gemensam
nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation eller genom en gemensam
förvaltningsorganisation men med egna nämnder. För förvaltningsorganisationen och dess
tjänstepersoner bör en gemensam nämnd vara att föredra, då finns det bara en nämnd att
administrera och arvoden, delegationsordningar och andra styrdokument är de samma.
Politiskt bör skillnaderna mellan att ha en nämnd i varje kommun eller en gemensam vara
små. De ärenden som hanteras i nämnden är i regel inte av speciellt politisk karaktär, utan
lagstyrda där fokus är på huvudmannens bästa. Dock kan en gemensam nämnd endast
införas vid ny mandatperiods början, nästa tillfälle är således vid årsskiftet 2022/2023. En
möjlighet vore att kommunerna valde att tillfälligt samverka inom en gemensam
tjänstemannaorganisation med gemensamt överförmyndarkansli som handlägger åt de
kommunegna nämnderna fram till mandatperiodens slut för att därefter även övergå till en
gemensam nämnd. Om verksamheterna sammanförs till en gemensam organisation kan de
kommuner som inte är värdkommun avveckla sina överförmyndarenheter, vilket borde skapa
en positiv utväxling kostnadsmässigt för den sammantagna verksamheten. Ett gemensamt
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överförmyndarkansli borde som tidigast kunna vara klart vid årsskiftet 2020/2021 och kräver
ett lokalbyte samt projektledning för att sammanföra de olika nuvarande verksamheterna i ett
kansli.
Ett gemensamt överförmyndarkontor skulle dock innebära att handläggare och
förtroendevalda får ett ökat avstånd till de som nyttjar dess tjänster. Nuvarande rutiner skiljer
sig åt mellan kommunerna och dess handläggare när det kommer till frekvens i hembesök
och möten. En lärdom från de kommuner som genomfört liknande samverkansupplägg är att
erbjuda mottagning lokalt i varje kommun på bestämda tider, med en utökning i serviceutbud
och frekvens när det behövs, till exempel när årsräkningarna ska lämnas in och därefter
utvärdera om justering behöver göras i servicegraden.
Den största farhågan vid samverkan genom ett gemensamt kansli är att handläggarna ska
tappa den lokala förankringen och personkännedomen vad avser både ställföreträdare och
huvudmän. Det är dock viktigt att ha i åtanke att överförmyndarnämnden i huvudsak är en
tillsynsmyndighet och inte verkar inom socialtjänstens område. Nämndens kärnverksamhet
är således bland annat att granska och kontrollera ställföreträdare samt att vid föreläggande
biträda tingsrätten. I tider när resurser är begränsade kan det vara så att verksamheten
måste falla tillbaka till att främst utföra det lagstadgade uppdraget och att övriga uppgifter
som nämnden frivilligt utför kan bli aktuella först när kärnuppdraget har fullförts. Det kan
också finnas fördelar för de enskildas personliga integritet att inte ha en alltför stor
personkännedom, vilket ofta kännetecknar överförmyndarverksamheten i små kommuner.
Huvudmän kan vid behov i än större utsträckning få en handläggare som inte känner honom
eller hans anhöriga och handläggare behöver inte hamna i en situation där de till exempel
ska granska sina närmsta grannar. Storlek och avstånd för den hela tänkbara
samverkansregionen kan inte heller anses vara ohanterbart, utan motsvarar vad många
andra kommuner själva har i upptagningsområde.
Befintlig personal och budget bör följa med över in i en eventuell ny organisation. Initialt
behöver kommunerna ta höjd för något höjda kostnader för att sammanföra verksamheterna,
därefter bör viss effektivisering kunna ske. Det gemensamma kontoret bör utgöras av nio
stycken medarbetare (varav en operativ chef) samt en resurs för granskning under den
period det är aktuellt. I inledningsfasen bedömer styrgruppen att kansliet behöver utgöras av
tio medarbetare för att frigöra tid för att möjliggöra driften av införandeprojektet, detta utgör
en utökning av budgetramarna med 0,25 procents tjänst. En sammanslagning av kansli
skulle innebära en påverkan på verksamheternas befintliga personal, för några skulle en
verksamhetsövergång bli aktuell och för samtliga skulle flytt till ny arbetsplats högst troligt
behöva genomföras. Utöver kan en tillfällig rekrytering behöva genomföras. Medarbetarna
lyfter fram en oro för processen kring att sammanföra tre kansli med olika arbets- och
handläggarkultur där den största oron har sin grund i att handläggarna själva har en stark
uppfattning om hur arbetet ska utföras och har egna inarbetade rutiner som de gärna
vidhåller. En risk som framhålls är att arbetsmiljön blir sämre än vad den är i dagsläget. Vill
man genomföra en sammanföring av kanslierna är det ett måste att i god tid börja arbeta
med förändringsprocessen för att utforma en likartad handläggningsrutin och att det under
hela processen finns en operativ, tydlig ledare som arbetar med att få ihop gruppen. Det
gemensamma kansliet behöver enas kring och förstå sitt uppdrag och verksamhetens
ambitionsnivå.
Vid genomlysning av andra genomförda utredningar inom området kan konstateras att
många av Sveriges kommuner samverkar kring överförmyndarfrågor. Den vanligaste
samverkan uppskattas vara genom gemensam förvaltningsorganisation och kommunegna
nämnder/överförmyndare. Några av dessa har dock gått vidare och även bildat
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gemensamma nämnder. Detta blir främst en effektivisering för överförmyndarkansliet som
bara har en nämnd att arbeta mot och enklare kan administrerar frågor kring riktlinjer,
arvoden med mera. De befintliga nämnderna har inte utryckt något stort hinder mot en
gemensam nämnd, beroende av hur den utformas, utan uttrycker att det skulle kunna bidra
till att kvalitetssäkra nämndens verksamhet.
Det finns också kommuner som brutit upprättade samverkansavtal med syfte att införa en
egen överförmyndarverksamhet igen. I en sådan kommun som mellan år 2012 och 2019
varit en del i samverkan med tre andra kommuner beslutade man vid förra årsskiftet att
lämna samverkan och bilda en egen verksamhet. Kommunens överförmyndare har varit med
under hela processen och beskriver anledningen till beslutet som att det saknades
förutsättningar till ett fungerande samarbete. Inget förarbete hade gjorts och direkt efter
beslutet skulle de olika verksamheterna sammanföras till ett kansli utan vidare planering eller
någon strategi för hur arbetet i den gemensamma förvaltningsorganisationen skulle utformas.
Det hela ledde till att de inflyttande kanslierna blev påkopplade på värdkommunen och dess
befintliga rutiner och arbetssätt. I tillägg saknades det ledning under hela processen och det
fördelades ingen egen chef till enheten. Överförmyndaren beskriver det tydlig som en ren
ledningsfråga och att det som skulle kunnat bli bra istället, genom dålig ledning, aldrig gavs
förutsättning för att utveckla verksamheterna till en bättre. Vid sidan om detta fanns det
ekonomiska frågeställningar och förväntningar på att den gemensamma verksamheten skulle
innebära besparingar. De råd som överförmyndaren lämnar till utredningen är att låta
förberedelser av en förändring ta den tid de kräver, man har bara en chans att sammanföra
verksamheter på ett bra sätt, att låta någon handleda, gärna en psykolog, under processen,
att utse en tydlig chef och att tänka igenom vad man vill göra med verksamheten innan
förändringen påbörjas.
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5. Ekonomiska konsekvenser
5.1 Initiala kostnader
En ökad samverkan genom en gemensam förvaltningsorganisation kommer initialt att öka
kostnaderna för samtliga tre samverkanskommuner. Möjligheterna att omfördela medel inom
verksamheternas ramar för att möjliggöra en flytt av verksamhet, åtgärder i verksamhetsoch arkivsystem samt projektledning av organisationsförändringen varierar mellan
kommunerna.
Skulle kommunerna besluta sig för att initiera en sammanföring av verksamheterna behöver
vissa ställningstaganden göras i ett tidigt skede för att besluta kring enhetens ambitions- och
kostnadsnivå. Exempel på detta är till exempel hur arvoden och löner ska hanteras.
Vid val av arvodesnivåer finns det olika förhållningssätt som kan anses aktuella att ta
ställning till. I samtal med verksamheterna framhålls det som ett måste att hantera de
varierande arvodena på så sätt att de kommuner med lägre arvoden höjer sina till samma
nivå som den kommun som har högst arvode. Detta skulle innebära ökade kostnader för en
gemensam organisation, kostnader som i dagsläget inte ryms i verksamheternas budget.
Ett annat tänkbart förhållningssätt skulle kunna vara att se den gemensamma organisationen
fristående från tidigare verksamheter och i samband med förändringen utgå ifrån vad som
sammantaget finns avsatt för typen av kostnader i respektive budgetar och utifrån det finna
en rimlig arvodesnivå som täcks inom kostnadsramarna. Någon kommun kommer då
rimligen att få höjda nivåer och någon kommun kommer uppleva att arvodesnivåerna sänks
relativt tidigare nivå.
Utfall av kostnader för arvoden år 2018:
Kommun:

Kostnad arvoden till
förtroendevalda:

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn

176 tkr
373 tkr
159 tkr

Kostnader arvoden till
ställföreträdare (utbetalt av
kommunen):
676 252 kr
1 374 000 kr
1 143 183 kr

Total kostnad:

708 tkr

3 193 435 kr

Karlskrona kommun som har ungefär dubbel så många ärenden som de andra två
kommunerna utmärker sig med en avsevärt mindre kostnad för ställföreträdare än övriga
kommuner, vilket grundar sig i ett arbetssätt där överförmyndarnämnden uppmanat
ställföreträdare att söka bidrag genom Försäkringskassan för att huvudmannens ska kunna
bekosta arvodet. De andra överförmyndarnämnderna uppger att Försäkringskassan
meddelat att de inte får använda detta arbetssätt, varvid Karlshamn och Ronneby har högre
arvodeskostnader som belastar kommunen.

5.2 Löpande kostnadshantering
Vid en långsiktig samverkan måste kostnaderna fördelas mellan samverkanskommunerna på
ett rättvist och lätthanterligt sätt. Det är en fördel om fördelningsnyckeln är ger en fördelning
som är förutsägbar och relativt statisk för att ge kommunerna bästa möjliga förutsättning för
ekonomisk planering. Genomgång av de fördelningsnycklar som används i andra kommuner
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som samverkar kring överförmyndarkontor visar på att det huvudsakligen är två alternativ
som förekommer, fördelning utifrån antal ärenden kopplat till respektive kommun och
fördelning utifrån respektive kommuns invånarantal.

5.2.1 Fördelningsnyckel
Fördelning av kostnader utifrån invånarantal
Kostanden fördelas utifrån invånarantal i kommunerna vid en viss tidpunkt. Metoden är
förutsägbar och enkel att hantera. Den tar dock inte hänsyn till eventuell ambitionsnivå eller
handläggningsrutiner i respektive kommun.
Per mars 2019 har 1,3 % av befolkningen i Karlskrona en ställföreträdare. Motsvarande siffra
för Ronneby är 1,2 % och för Karlshamn 1,3 %. Andelen av respektive kommuns befolkning
som har en ställföreträdare är således jämn mellan de aktuella kommunerna.
Fördelning av kostnader utifrån antal ärenden
Vid en fördelning av kostnader utifrån antal ärenden ter det sig rimligt att istället för att mäta
hur många aktuella ärenden som handläggarna arbetat med tillhörande respektive kommun
under en viss tid, mäta hur många aktiva ärenden som finns kopplade till respektive kommun
vid en viss tidpunkt. På så vis kommer man ifrån problematiken kring vad som ska ses som
ett ärende, till exempel inregistrering av post, utskrifter av registerutdrag. Kostnaden bör
ändå kunna härledas till de arbetsinsatser varje kommun bidragit till för det gemensamma
överförmyndarkontoret. Det kan dock fortfarande vara så att olika typer av ärenden skapar
olika stor arbetsinsats, varvid kostnaderna ändå fördelas ojämnt. En fördelning utifrån antal
ärenden tar även hänsyn till demografiska skillnader och socioekonomiska faktorer.
Ärendemängden påverkas också av respektive kommuns insatser inom socialtjänstens
ansvarsområde.
Räkneexempel:
Fördelning av kostnader utifrån antal aktiva ärenden respektive utifrån invånarantal.
Utgångspunkten i räkneexemplet är en total budget där samtliga samverkanskommuners
respektive budget har förts samman utan att ta hänsyn till vilka effekter på verksamheterna
som en sammanföring skulle innebära.
Total budget
11 136 tkr

Nuvarande
budget

Totalt inv.ant
128 700
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn

Kostnad
fördelat
utifrån
ärendeantal

4 158 tkr
3 693 tkr
3 285 tkr

52 %
22 %
26 %

Kostnad
fördelat
utifrån
invånarantal
5 791 tkr
2 450 tkr
2 895 tkr

52 %
23 %
25 %

5 791 tkr
2 561 tkr
2 784 tkr

Utan Ronnebys tillfälliga anslag om 460+90 tkr

Utfallet av räkneexemplet är att fördelningen av kostnader i dagsläget blir relativt lik oavsett
vilken modell för fördelning kommunerna skulle välja. Då en fördelning utifrån invånarantal är
enklast att administrerar och prognosticera ter den sig som rimligast att använda för löpande
kostnadsfördelning.
Vid en samverkan och fördelning av kostnaderna är det ofrånkomligt att det uppstår
skillnader jämfört tidigare kostnadsbild, men målet måste vara att skillnaden ska vara så liten
som möjligt. Utifrån de grunduppgifter kommunerna lämnat kan konstateras att Ronneby har
en verksamhet som kostar mer än Karlskronas, med verksamhetsunderlag som är ungefär
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hälften så omfattande. Detta bör tyda på att det inom verksamheterna finns skillnader i
arbetsprocesser och ambitionsnivå, vilka måste harmoniseras för att kommunerna ska kunna
utveckla ett djupare samarbete. Om ett projekt med att sammanföra verksamheterna
påbörjas direkt efter inriktningsbeslut och om verksamheterna under sitt första gemensamma
verksamhetsår har med sig befintlig budget in i samverkan ger det den nya verksamheten
två år att upprätta gemensamma processer och arbetssätt som ska ge samtliga kommuner
största möjliga effektivitet och som bör kunna kompensera de stora skillnader som
verksamheterna idag uppvisar kostnadsmässigt. Effektivitet och besparing måste i detta fall
dock löpande vägas mot vilken kvalitet som verksamheten ska hålla samt att lagkrav och
rättssäkerhet måste upprätthållas. Detta kan innebära att den gemensamma organisationen
även efter harmonisering av arbetssätt ger ett kostnadsutfall som skiljer sig något från
kommunernas tidigare kostnadsbild.
Ett allmänt rådande nyckeltal inom överförmyndarverksamheter är att det krävs en (1)
handläggartjänst per 200-220 ärenden. Totalt antal ärenden i mars månad 2019 var 1706
stycken. Detta skulle innebära att en gemensam förvaltningsorganisation behöver bemannas
med minst nio stycken medarbetare vilket bör inkludera en operativ enhetschef.
Kommunerna är i dagsläget bemannade med åtta stycken handläggare, varav en avslutar
sin tjänst i november månad 2019. Utöver det finns det inom verksamheterna även två
stycken assistenter samt en granskare på heltid under sex månader årligen, vilket får anses
vara rimligt i förhållande till verksamhetens omfattning. Vid beräkning behöver man ha i
åtanke att de ärenden som överförmyndarnämnden hanterar har visat tendenser om en ökad
komplexitet, vilket ställer högre krav på kompetens och tidsåtgång vad avser handläggning
av desamma. Sju handläggare och två assistenter, eller åtta handläggare och en assistent,
med hjälp av en granskare periodvis får anses vara en rimlig sammansättning i en
gemensam förvaltningsorganisation.
Ronneby har för tillfället tillfälliga anslag om två gånger 230 tkr. Dessa utgör medel för att
bekosta en handläggartjänst på halvtid och en assistenttjänst på halvtid.
Överförmyndarnämnden i Ronneby har att ta ställning till om de ska äska medlen på nytt
eller inte. Äskas inte medlen, eller om de inte beviljas av kommunfullmäktige, innebär det att
dessa halvtidstjänster förvinner från enheten.

5.2.2 Kostnader för arvoden till förtroendevalda
Om en gemensam nämnd införs bör arvoden betalas ut av värdkommunen och kostnaderna
fördelas enligt fördelningsnyckeln och hanteras inom budgetramarna.
Vid tillfälle av en gemensam förvaltningsorganisation och egna nämnder måste arvodena till
de förtroendevalda betalas ut av respektive kommun.

5.2.3 Kostnader för ställföreträdare
Väljer kommunerna att samverka bör arvodesnivåerna harmoniseras mellan dem. Det bör
övervägas om en övergångsperiod krävs för att genomföras dessa förändringar. Under
denna period kan det bli aktuellt att respektive kommun måste bära sina egna kostnader,
eller ersätta värdkommunen utifrån de arvodeskostnader som kan härledas till kommunen.
Verksamheterna ser ingen möjlighet till att harmoniseringen av arvoden kan resultera i ett
arvode motsvarande medianvärdet av kommunernas nuvarande arvodesnivåer, utan ser
uteslutande att de kommuner som har lägre arvoden behöver höja sina för att inga
ställföreträdare ska uppleva sänkning av arvoden. Detta kommer således att leda till höjda
sammantagna kostnader för den gemensamma organisationen.
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I bilaga 1 presenteras en översikt över för hur de långsiktiga kostnaderna påverkas av de
ställningstaganden som krävs innan samverkan kan påbörjas. Då skillnaden mellan
Ronnebys och Karlskronas verksamheter är så stor har Karlshamn valts som medel för att
simulera värden att utgå i från i de vidare beräkningarna. Även om det är svårkalkylerat exakt
vilka kostnadsnivåer som kommer bli det faktiska utfallet visar kalkylen de olika alternativens
påverkan på kostnadsutfallet.

5.2.4 Ansvarsfördelning
Överförmyndarnämnden utövar enligt lag tillsyn över ställföreträdare. Om nämnden skulle
brista i sin tillsyn föreligger ett skadeståndsansvar. Vid en övergång till en gemensam nämnd
övergår ansvaret till denna. Det ter sig rimligt att ansvaret fördelas mellan tidigare nämnd och
ny gemensam nämnd utifrån när skadan uppstod. Varje kommun bör därför behålla ansvar
för sådana skador som uppstod när ursprungsnämnden bar ansvaret, medan kostnaden för
skador som uppstår efter en gemensam nämnd införts fördelas mellan kommunerna enligt
fördelningsnyckeln.

5.3 Framtida ekonomisk utveckling
En sammanföring av verksamheter kräver att gemensamma rutiner och processer upprättas.
Verksamhetsförändringen berör tre befintliga enheter med kvalificerade medarbetare vilket
möjliggör för att en gemensam organisation kan utnyttja de bästa delarna från respektive
verksamhet samt att medarbetarna tillsammans kan utveckla nya, smarta lösningar i en
gemensam handläggningsprocess. En gemensam ambitionsnivå och målbild bör jämna ut de
skiftningar som ses mellan verksamheterna i dagsläget. Genom att samtliga kommuner kan
dra nytta av synergieffekter vid samarbete bör enheten kunna optimera sin verksamhet och
bidra till att samtliga kommuner upplever sänkta kostnader alternativt en långsammare
höjning av desamma efter att den nya organisationen är implementerad fullt ut. Ineffektiva
eller kostsamma processer måste dock viktas mot de kvalitetskrav som finns på
verksamheten. Målet med samverkan bör således inte vara att uppnå billigast möjliga
organisation, utan en organisation som arbetar med rätt saker, av rättskvalitetsnivå och vid
rätt tid.
Därutöver står enheten inför en omställning där verksamheten behöver digitaliseras i takt
med övriga samhället. Även digitalisering skapar goda förutsättningar för att effektivisera
verksamheten med mål att bli mer kostnadseffektiv.

5.4 Sammantagen bedömning
Överförmyndarorganisationens kostnader består till största del av personalkostnader och
kostnader för arvoden till ställföreträdare. Ett arbete med att likrikta verksamheterna måste
göras, detta kan innebära att kostnaderna initialt ökar i någon kommun och minskar i en
annan när och om kostnaderna fördelas genom en fördelningsnyckel. Utgångspunkten är att
samtliga samverkande verksamheter måste anpassa sig till en gemensam organisation, men
att en övergångsperiod för att minimera plötsliga förändringar i kostnadsbild för kommunerna
bör övervägas. När en gemensam organisation har tagit form och hittat rätt ambitionsnivå
och arbetssätt som stödjer detta kan en fördelningsnyckel med fördel införas.
Bedömningen är att ett gemensamt överförmyndarkontor bör införas i någon av
samverkanskommunerna. I dagsläget betalar varken överförmyndarkontoret i Karlskrona
eller Ronneby några lokalhyror, utrymme för detta saknas således i de budgetar som
redovisas avseende verksamheterna. Karlshamn bär inte kostnader för
nämndsadministration och arvoden till de förtroendevalda.
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För att sammanföra de tre överförmyndarkanslien i ett gemensamt kansli kan konstateras att
det är rimligt att räkna med en ökning av kostnaderna för samtliga kommuner för att
genomföra den praktiska omorganisationen. En fysisk flytt, inköp eller komplettering av
möbler, kostnader för en enhetschef/projektledare/samordnare och eventuell handledning
genom HR-resurser samt sammanföring av diariesystem behöver genomföras direkt.
Därutöver tillkommer kostnader utifrån ambitionsnivå avseende harmonisering av arvoden till
ställföreträdare och förtroendevalda, översyn av löner till personal och så vidare.
För löpande kostnadshantering framstår metoden att fördela kostnaderna utifrån invånarantal
som den enklast och mest kostnadseffektiva. En fördelning utifrån antal ärenden ter sig
förvisso mer rättvist då förvaltningskansliets arbetsinsats kopplas direkt till den kommun som
behovet uppstått i, men arbetsinsats kring beräkning och löpande justeringar samt svårighet
att förutse eventuella kostnadsförändringar utifrån denna metod gör att den framstår som
svårare att hantera än alternativet. Beräkning visar att skillnaderna i utfall i dagsläget är små
vid beräkning utifrån de olika metoderna. Samverkanskommunerna är också demografiskt
sätt lika och har en lik fördelning kring hur stor andel av befolkningen som har en
ställföreträdare.
Bilagda kostnadskalkyler pekar på att det mest effektiva även kostnadsmässigt är att
organisera verksamheterna inom ett gemensamt kansli med en gemensam
nämndsorganisation. Vid sådan samverkan är prognosen sådan att verksamheterna inom
nuvarande kostnadsramar skulle klara en höjning av ställföreträdararvodet till den nivå som
kommunen med högst arvode håller idag. Noteras ska dock att beräkningarna utgår från en
antagen snittkostnad inom verksamheten som baserats på de faktiska kostnader Karlshamns
kommun (som medelkommunen i denna utredning) har.
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6. Överväganden och slutsatser
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner har att ta ställning till hur respektive
verksamhet under överförmyndarnämndernas ansvarsområde ska organiseras inför
framtiden. Målet är att genom samverkan mellan kommunerna kvalitetssäkra, utveckla och
effektivisera överförmyndarverksamheten med huvudmännen och ställföreträdarna med
flera i fokus. Genom samverkan vill man också minska sårbarheten och öka kompetensen
hos medarbetarna.
Fyra olika alternativ för samverkan har identifierats:
 samverkan genom gemensam överförmyndarnämnd och gemensam
förvaltningsorganisation,
 samverkan genom gemensam förvaltningsorganisation men skild
nämndsorganisation,
 samverkan genom gemensam nämndsorganisation men skilda
förvaltningsorganisationer, samt
 olika former av avtalssamverkan.
Utredning pekar på att det mest effektiva alternativet är en gemensam nämndsorganisation
och en gemensam förvaltningsorganisation. Flest synergieffekter genom samverkan kan
uppnås i ett gemensamt förvaltningskansli och nämndadministrationen blir mest effektiv
genom att den samordnas. Effekterna bör vara att verksamheten genom effektivisering får en
sådan arbetsbelastning att det finns utrymme för kompetenshöjning och
verksamhetsutveckling, att den blir mindre sårbar och att kvaliteten på servicen gentemot
huvudmän och ställföreträdare kan hållas på en hög nivå även om kansliet i huvudsak
lokaliseras till en ort.
En sådan förändring kan genomföras som tidigast vid nästa mandatperiods början,
2023-01-01. För att påbörja arbetet ses dock inget hinder mot att under en övergångsperiod
samlas under ett gemensamt kansli som arbetar mot respektive kommuns nämnd.
Administrationen blir inte fullt så effektiv som om även nämndsorganisationen kan
samordnas men kansliet kan uppnå övriga fördelar med att samlas i en gemensam
verksamhet.
Ska ett gemensamt överförmyndarkansli bildas kan inte vikten av att i ett tidigt skede börja
förbereda för förändringen nog betonas och att genom planering och arbete tillsammans med
personalen inom verksamheterna påbörja arbetet med att ta fram gemensamma mål,
strategier och arbetssätt. En tydlig ledare som får ansvar för att genomföra
förändringsarbetet behöver utses. I processen kan även andra stödfunktioner behövas.

6.1 Förslag
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner föreslås samverka i en gemensam
tjänstemannaorganisation som kan träda i kraft 2021-01-01 och vidare i en gemensam
överförmyndarnämnd som kan träda i kraft 2023-01-01. Arbete med att sammanföra de tre
överförmyndarkanslierna bör påbörjas så fort inriktningsbeslut är tagna i samtliga
samverkanskommuner.
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Utredningsdirektiv
Utredning om samverkan i frågor
om överförmyndarverksamheten i
Karlskrona, Ronneby och
Karlshamn
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1 Projektförutsättningar
1.1 Bakgrund
Verksamheten som bedrivs av respektive kommuns överförmyndarnämnd står
inför stora utmaningar. Det finns problem med att rekrytera gode män, med flera,
och samhällsutvecklingen på området med ett minskat ideellt engagemang talar
för att problemet kommer att öka. Vidare har huvudmännen i verksamheten i ökad
andel blivit mer komplexa att hantera vilket även det innebär en utmaning för
verksamheten att hantera.
De tre kommunerna har varierande personella resurser för att bedriva
verksamheten på ett effektivt och stabilt sätt. Verksamheten är specialiserad och
kräver kvalificerad personal, vilka inte alltid är enkla att rekrytera. Då verksamheten
är liten inom respektive organisation finns begränsade möjligheter för andra delar
av organisationen att stödja verksamheten vid händelse av sjukskrivning eller
annat produktionsbortfall.
En stor andel av Sveriges kommuner samverkar i överförmyndarfrågor, vilket talar
för att det finns fördelar såväl för verksamheten som för berörda huvudmän och
gode män.
Kommundirektörerna i berörda kommuner har lämnat uppdraget att genomföra en
utredning syftande till att finna samverkan mellan de tre kommunerna.

2 Mål för projektet
Att utreda för- och nackdelar med en gemensam förvaltningsorganisation samt
politisk organisation inklusive att, om det befinns lämpligt, lämna förslag på
organisation (såväl politisk som förvaltning).
Om en organisatorisk samverkan ej befinns lämplig ska utredningen lämna
förslag på annan typ av samverkan, exempelvis genom samverkansavtal.

2.1 Huvudmål
Genom samverkan mellan kommunerna kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera
överförmyndarverksamheten med huvudmännen och de gode männen, med flera,
i fokus. Genom samverkan kan man minska sårbarheten och öka kompetensen
hos medarbetarna.

3 Avgränsningar
Förevarande utredning gäller endast nämnda kommuner. En eventuell utökning
till hela länet får hanteras i senare skede.

4 Resurser
4.1 Personella resurser
För genomförande av utredningen svarar utredare Anna Persson, anställd vid
kansliet i Karlshamns kommun.

Sida 2 av 3

62

2019-03-14

4.1.1 Tidsuppskattning
Omfattningen bedöms initialt till 160 timmar, fördelat på ett sätt som utredaren
anser lämpligt. Utredaren för tid löpande och återkopplar löpande till styrgruppen.

4.2 Finansiering
Kommunerna svarar gemensamt för de lönekostnader som uppstår för utredarens
nedlagda tid. Karlshamns kommun fakturerar övriga kommuner när utredningen är
färdigställd.

5 Tidplan
5.1 Önskemål om datum för projektstart och projektavslut
Projektstart önskas den 2019-03-15.
Projektavslut önskas den 2019-10-31.

6 Rapporteringsrutiner
Utredaren rapporterar löpande till styrgruppen, bestående av kanslichef Erik
Bergman, samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson och
enhetschef Birgitta Jönsson. Styrgruppen ska sammanträde när utredaren finner
så behövligt eller annars enligt önskemål från deltagare i styrgruppen.
Kommundirektörerna informeras innan utredningen färdigställs vilket möjliggör för
dem att begära kompletteringar av utredningen.

7 Överlämning vid projektavslut
7.1 Utsedd mottagare
Slutrapporten överlämnas till styrgruppen som i sin tur redovisar resultatet för
respektive kommundirektör. Därefter presenteras projektet för respektive nämnd.
Vid eventuell politisk förändring ska beslut tas av respektive kommunfullmäktige.

Utredningsdirektivet fastställt 2019-03-14

Birgitta Jönsson
Enhetschef
Karlskrona

Anna-Karins Sonesson
Utvecklings- och samordningschef
Ronneby
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiera 4 000 tkr för byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet genom
nyupplåning under 2020, samt
att finansieringen av den resterande delen av projektkostnaden om 22 600 tkr hänskjuts
till budgetberedningen för 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att delegera till fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna fas
2 i partneringupphandling byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet,
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande,
att driftpåverkan för rivningen av befintlig 50-metersbassäng på Väggabadet till en
kostnad om 2 000 tkr belastar kommunstyrelsens resultat 2020, samt
att besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansieringen
av projektet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2020-04-14 § 87 igångsättningsbeslut för rivning av 50
metersbassäng och byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet. PEAB är
upphandlade i strategisk partnering och en kalkyl och tidsplan är framtagen för projektet.
Kalkylen visar på en kostnad för hela projektet på 26 600 tkr. Byggtiden inkl. rivning är
beräknad till 15 månader. Bassängen skall vara kaklad för att minska kostnaderna för
framtida underhåll.
Enligt gällande redovisningsprinciper som används av Karlshamns kommun skall rivning
inte belasta investeringsprojekten utan det är att se som en driftpåverkan och beslutas i
separat ärende.
Beslutsunderlag
Investeringsbudget
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Teknik- och fritidsnämnden
Ekonomichef Åsa Nygren
Controller Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldkvist
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Datum
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Renovering av Väggabadet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
att delegera till fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna fas
2 i partneringupphandling byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet,
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande,
att driftpåverkan för rivningen av befintlig 50-metersbassäng på Väggabadet till en
kostnad om 2 000 tkr belastar fastighetsverksamhetens resultat 2020, samt
att besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansieringen
av projektet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiera 4 000 tkr för byggnation av ny 50 m bassäng på Väggabadet genom
nyupplåning under 2020, samt
att finansieringen av den resterande delen av projektkostnaden om 22 600 tkr hänskjuts
till budgetberedningen för 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2020-04-14 § 87 igångsättningsbeslut för rivning av 50
metersbassäng och byggnation av ny 50 metersbassäng på Väggabadet. PEAB är
upphandlade i strategisk partnering och en kalkyl och tidsplan är framtagen för projektet.
Kalkylen visar på en kostnad för hela projektet på 26 600 tkr. Byggtiden inkl. rivning är
beräknad till 15 månader. Bassängen skall vara kaklad för att minska kostnaderna för
framtida underhåll.
Enligt gällande redovisningsprinciper som används av Karlshamns kommun skall rivning
inte belasta investeringsprojekten utan det är att se som en driftpåverkan och beslutas i
separat ärende.
Beslutsunderlag
Investeringsbudget
Tjänsteskrivelse, 2020-09-10

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Fastighetsverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Teknik- och fritidsnämnden
Ekonomichef Åsa Nygren
Controller Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldkvist

Magnus Persson
Fastighetschef

Åsa Nygren
Ekonomichef
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad driftpåverkan
större än 1 mnkr
Förvaltning
Samhällsbyggnadsförv.
Projektets namn
Ny 50-meters bassäng Väggabadet

Verksamhet
Projektnummer
1191

Prioritering

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant inriktningsmål:

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för investeringar
och leasing (ja/ nej)

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer (ja/ nej)

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen genomförs etc)
Den gamla 50 meters bassäng på väggabadet läckte varpå den fick stängas. En ny 50 meters bassäng främjar folkhälsan och gör Karlshamn attraktivt som ett turist och
besöksmål.
Bassängen tillgänglighetsanpassas och breddas och blir något djupare än dagens bassäng. Detta möjliggör för Karlshamns simklubb att arrangera tävlingar på SM nivå
framöver.
Bassängen och tekniken anpassas för att kunna hantera bräckt vatten.

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total

FAS 1
Entreprenad PEAB
oförutsätt
egen projektledare

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

Tom

Budget

2020

2020

Budget Plan (tkr i löpande priser)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

-900
-23 300
-2 000
-400
0
0
0
-26 600

-50

-50

-20 300
-2 000
-300

-50

-3 950

-22 600

0

0

0

0

0

0
0
0
0
-26 600

0
-50

0
-3 950

0
-22 600

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-900
-3 000

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
1,02

Uppräkning

Kostnader (spec)

2020

1,04

2020

1,06

2021

2022

1,08

2023

1,10

2024

1,12

2025

1,14

2026

-1 800
-200

rivning
oförutsett rivning

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Avskrivning
Intern ränta

3,33%
1,25%

-887
-321

-887
-310

-887
-288

-887
-277

-887 klart årsskiftet 2021/2022
-266 klart årsskiftet 2021/2022

Summa kostnader
Intäkter

-2 000

0

-1 208

-1 197

-1 175

-1 164

-1 153

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
-2 000

0
0

0
-1 208

0
-1 197

0
-1 175

0
-1 164

0
-1 153

Kategori:

Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

X

X

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

SHBF

UTB

Strategi- och
beredanderådet

Lokalförsörjningsgruppen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2020-08-19, samt
att anta av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad
2020-08-19.
Sammanfattning
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett
regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen.
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjning har reviderats efter att nuvarande
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar
som inte kunde förutspås. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att ett
nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen för perioden 2020 och framåt.
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram mellan år 2018 och 2019. Ett samrådsförslag ställdes ut
mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns
redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några
mindre bearbetningar gjorts av programmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-19
Bostadsförsörjningsprogram daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Nanny Strand
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2020-08-19
att anta av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad
2020-08-19.
Sammanfattning
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett
regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen.
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjning har reviderats efter att nuvarande
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar
som inte kunde förutspås. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att ett
nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen för perioden 2020 och framåt.
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram mellan år 2018 och 2019. Ett samrådsförslag ställdes ut
mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns
redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några
mindre bearbetningar gjorts av programmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-19
Bostadsförsörjningsprogram daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Nanny Strand
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Sida 1(2)
Dnr: 2018/105

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
225
177

Bostadsförsörjningsprogram 2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2020-08-19
att anta av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad
2020-08-19.
Sammanfattning
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett
regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen.
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjning har reviderats efter att nuvarande
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar
som inte kunde förutspås. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att ett
nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen för perioden 2020 och framåt.
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram mellan år 2018 och 2019. Ett samrådsförslag ställdes ut
mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns
redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några
mindre bearbetningar gjorts av programmet.
Beslutsunderlag
1 Samrådsredogörelse
2 Antagandehandling
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-19
Bostadsförsörjningsprogram daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Nanny Strand

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Bakgrund och överväganden

Nanny Strand
Planarkitekt
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Dnr:2018/105
2020-08-19
Antagandehandling

Förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram, Karlshamns kommun,
Blekinge län
SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER
Hur har samrådet gått till?

Samråd/remiss för förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram genomfördes under perioden 23
mars till 24 april 2020. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn, samt på stadsbiblioteket i Karlshamn. Delar av samrådsmaterialet har
även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: https://www.karlshamn.se/botrafik-och-miljo/oversiktsplanering/andra-oversiktliga-planer-ochprogram/bostadsforsorjningsprogram/
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla 23 mars 2020 och infördes i
ortstidningarna lördagen den 21 mars 2020. Kopia på kungörelse samt samrådshandlingar sändes
måndagen den 23 mars 2020 till Länsstyrelsen i Blekinge län samt övriga berörda enligt upprättad
sändlista.

Inkomna yttranden under samrådstiden

I samband med samrådet inkom totalt 9 yttranden. Dessa återges nedan och kommentarer ges
med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karlshamnsfastigheter AB
Region Blekinge
Region Blekinge
Länsstyrelsen
Sölvesborgs kommun
Nämnden för arbete och välfärd
Teknik- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Ronneby kommun

2020-04-14
2020-04-17
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-28
2020-04-30

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och övriga
sammanslutningar
1. Karlshamnsfastigheter AB, inkom den 2020-04-14

Karlshamnsfastigheter framför följande synpunkter:

1
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Antagandehandling

Därtill anmodade får vi härmed inkomma med följande kommentarer till rubricerat
Program. Anledningen till vårt till synes stora engagemang är vårt pågående
byggnadsprojekt där vi hoppas på 600 – 700 arbetande skulle gynnas starkt av en väl
fungerande bostadsmarknad och även av att kommunen har en tilltalande bostadssocial
profil.
Samordnade dokument
Vi noterar att statistik inhämtas från bl.a. Statisticon. Annan statistik har i dagarna nu
presenterats från samma företag och av denna kan utläsas att befolkningsökningen fram
t.o.m. 2029 beräknas bli blygsam, ca 1000. Att då på flera ställen i programmet uppge
vision 50 000 utan att kommentera den demografiskt antagna verkligheten är olyckligt ur
ett kvalitetsperspektiv. Det är ju viktigt att alla aktörer blir peppade av visionen och
därmed inte misstror den p.g.a. statistiska uppgifter från ett annat dokument.
Det finns även andra dokument som är upprättade inom ”familjen”, bl.a. på Kabo. Här
hittar man faktauppgifter som saknas eller är felaktiga i Programmet.
Detta visar hur viktigt det är att gå ut med internremisser.
Sid 4, 1st, sista meningen. ”Bostaden är en social rättighet.”
Kommentar: Den är dessutom grundlagsskyddad.
Sid 5, målrubriken: ”... bostäder som möter befolkningsökningen.”
Kommentar: Den berömda frasen Hönan eller ägget? Vem står risken för nybyggnationen
i en föränderlig omvärld?
Sid 5, 4st: ”...exploateringsavtal är ett sätt för kommunen att styra...”
Kommentar: Kommunen bör fundera på om ett för stunden lönsamt exploateringsavtal
är viktigare än att byggherren ska få ihop hyreskalkylen och därmed öka skatteunderlaget.
Man kan som bekant inte båda ha och äta kakan.
Sid 6, 2st: ”Nya bostadsområden ska i så stor utsträckning som möjligt planeras där det
redan finnas utbyggd infrastruktur och service.”
Kommentar: Står delvis i konflikt med Kabo’s ägardirektiv som stipulerar att bolaget även
ska bygga på småorter och jungfrulig mark.
Sid 7: Här handlar det om prioriteringar.
Kommentar: Ändå nämns inte de stora exploateringsområdena Stationsstaden, Stärnö
Sjöstad och Janneberg. Vad gäller åtgärdsförslagen borde förslag 1 och 3 vara klara för
länge sedan, då arbetet med Programmet blivit utdraget till nästan tre år. Vad vi vet så är
åtgärdsförslag 2 redan genomfört, såvida det inte åsyftar de ovan nämnda
exploateringsområdena.
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Sid 9: Här omnämns att programmet bl.a. särskilt bör grunda sig på bl.a. den
demografiska utvecklingen.
Kommentar: Ändå är det inte gjort, se rubrik Samordnade dokument ovan.
Sid 9: sista meningen: Nya riktlinjer en gång/mandatperioder.
Kommentar: Programmet omnämner på andra ställen att vi lever i en snabbföränderlig
värld. Då kanske Programmet borde dammas av åtminstone vart annat år.
Sid 10, 2st: Enkäten gav en generell analysrapport.
Kommentar: Farligt med generella slutsatser, då stora minoriteter helt kan missas. I hela
programmet kan vi bara hitta ett enda ställe där betalningsförmåga omnämns. Det torde
vara självklart att alla vill bo centralt i havsnära miljö med minimal hyra. Retoriska frågor
av denna karaktär bör inte ligga till grund för några slutsatser utan pris och
betalningsförmåga vägs in. Och då måste man ju fråga efter dessa uppgifter! Boverket
estimerar 18-22% av människor med bostadsbehov inte kan efterfråga en hyfsad bostad
utan att det allmänna stöttar upp. Och där råder en betydligt tuffare verklighet än den
som humanisterna bakom grundlagarna trodde. Därtill kommer en icke föraktligt stor
grupp som inte har någon koll på hur deras bostadsdrömmar ska betalas.
Sid 12: Nationellt bostadspolitiskt mål...
Kommentar: Målformuleringen nämner ”behoven”, men åtminstone inte i citatet, ett ord
om betalningsförmågan. Inom Allmännyttan har man i 30 år från tid till annan
självkritiskt konstaterat att det inte finns någon företagsekonomisk lösning till hur det ska
byggas även så att de sämst bemedlande har råd att bo. Det slutar alltid i att hyresrätten är
missgynnad av lagstiftaren och att det måste tas fram pengar från samhällskalkylen som
många gånger går att räkna hem.
Sid 16, 1st: ”Kommunen beslutar i varje enskilt projekt hur markanvisningen ska gå till.”
Kommentar: Det är i och för sig ett riktigt påstående, men det nämner inte vad beslutet
lutar sig emot, nämligen av fullmäktige antagen Markanvisningspolicy. Det är viktigt att
detta framgår, då det alltid finns misstankar om nepotism och annat vid skönsmässiga
markanvisningar.
Sid 16, 2st, sista meningen: ”Aspekten av att kunna ställa krav i markanvisningen är viktig
för kommunen.”
Kommentar: Ja, klart att det är viktigt för kommunen, men viktigare är att dessa krav är
rimliga så att projektekonomin går att räkna hem.
Sid 17: Det allmännyttiga bolaget.
Kommentar: Alldeles för kort och intetsägande beskrivning. Bör framgå betydligt mer
detaljer, t.ex. Kabo’s liberala antagningskriterier, 200 beviljade förturer till ägaren, den
kronologiska kön, det bostadssociala arbetet med särskilt ansvarsområde m.m.
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Sid 18: Här omnämns betydelsen av Ronneby flygplats.
Kommentar: Detta konkurrerar med kommunens miljömässiga övervägande om att
förbjuda anställda att ta inrikesflyget. Oavsett vilket som anses tyngst vägande bör
diskrepansen inte förbigås med tystnad.
Sid 21: Utbildningar.
Kommentar: Inaktuellt, bör uppdateras.
Sid 23, 2st: ”Kommunen hade 2018...”
Kommentar: Uppdateras, färsk statistik från 2019 finns.
Sid 23, sista stycket: ”...maximal hyra på 4 000 – 6 000...”
Kommentar: Bör kommenteras att denna hyresnivå endast står att finna i det gamla
beståndet, där problemet dessutom är att 65+ inte köat och därför står sist i kön. En
nybyggd tvåa har en hyra på 8 000 kr/månad.
Sid 24, 2st: ”...flyttkedjor...”
Kommentar: Försiktighet med slutsatser bör iakttas, finns inga entydiga studier på detta.
Sid 24, 3st: ”Större kommuner har ett bredare utbud av hyresrätter.”
Kommentarer: Felaktigt, de har däremot helt naturligt ett större utbud.
Sid 25, 5st: ”...mer detaljerade studier...”
Kommentar: Håll igen på utredningar och kör trail and error i stället, kolla med Kabo.
Små objekt kan inte bära dyra marknadsundersökningar och småskaligheten hotar inte
byggherrens totalekonomi även om det blir en och annan vakans.
Sid 26: ”Typ av bostad?”
Kommentar: Saknar fråga om ägarlägenheter (tredimensionell fastighetsbildning med
egen lagfart), som vi tror kan vara gångbart att introducera bl.a. Ystad har erfarenhet av
dessa.
Sid 26: Under rubriken ”Bostads- och arbetsmarknaden”
Kommentar: 81 kr/kvm felaktig. Ligger på runt 900 kr/kvm/år, kolla med Kabo. Det
bör även i rättvisans namn nämnas att hyreshöjning för hyresrätter legat i intervallet 0,51,5 % de senaste åren. Och det negativa inflytandet av bruksvärdessystemet bör påtalas.
Fel använt motverkar det tillskapandet av goda marknadsförutsättningar för hyresrätten.
Sid 27, 2st: ”Betalningsviljan...”
Kommentar: Med risk för att bli tjatig. Vad betalningsviljan beror på är väl i det närmaste
självklart, svårare är att belysa hur det står still med betalningsförmågan.
Sid 28, 2st: ”...fast inkomst...”
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Kommentar: 40 % av Allmännyttan kräver detta men inte Kabo. Kabo kollar att det finns
minst existensminimum kvar när hyran är betald. Problemet är istället den kronologiska
kön som per automatik placerar ungdomar och nyanlända sist (och även 95 % av de äldre
villaboende som aldrig har ställt sig i kön). Frågan om att hitta ett bättre urvalssystem
pågår ständigt och många experiment drivs runt om i landet, som t.ex. att lotta ut
kontrakten.
Sid 28, 2st: HBV...
Kommentar: Felaktigt att det bodde HBV-barn i Kabo’s MIG-lägenheter. Där bodde
ungkarlar och familjer. Orsaken till uppsägning var att MIG grovt misskötte sig.
Sid 28, 3st: ...”allmännyttan ska drivas marknadsmässigt...”
Kommentar: Fel, allmännyttan ska drivas affärsmässigt, det är en stor skillnad!
Sid 28, 3st: ...”tillgängliggöra mindre lägenheter...”
Kommentar: Svårt att välja bland många målgrupper med behov. Ytterst en
ägardirektivfråga.
Sid 29: Funktionsnedsatta.
Kommentar: Kommunen har förtur hos Kabo på 50 LSS-lägenheter.
Sid 30: Äldre
Kommentar: Kabo har sedan tre år aktivt samarbete med Lunds universitet, be Kabo
utveckla mer.
Sid 31: ”... 70 år...”
Kommentar: Fel, ny gräns för trygghetsboende är att den ena parten ska ha fyllt 65. Och
trygghetsboende finns nu även i Asarum med 17 nybyggda med inflyttningshyra 1 550
kr/kvm/år (jfr billigt).
Sid 32: Nyanlända.
Kommentar: Kabo har tilldelat kommunen 25 förturer, har Boskola, egna Träffpunkter,
hembesök med info på deras eget språk, individuella stödsamtal om ordning och skick
mm, mm.
Sid 33: Studenter
Kommentar: Lägenheterna ligger i huvudsak på Fridhem.
Sid 33. Utsatta människor.
Kommentar: kommunen har 25 förturer hos Kabo. En särskild enhet bildades 2018 på
Kabo, Den bostadssociala enheten. Bl.a. noll avhysningar 2018, 3st 2019, otroligt lågt i ett
riksperspektiv. Fråga Kabo om mer info.
Sid 34: Sammanfattning

5

Samrådsredogörelse • Bostadsförsörjningsprogram

76

Dnr:2018/105
2020-08-19
Antagandehandling

Kommentar: Här är det ända stället som ordet ”betalningsförmåga” nämns. Det sista
stycket om ekonomiskt utsatta bör få större utrymme inne i texten. Seniorboende och
trygghetsboende sammanblandas, bör definieras. Om kommunen vill skapa bra
förutsättningar för bostadsförsörjningen bör de se över sina villkor i exploateringsavtalen.
Övrigt
- De sociala målgrupperna borde beskrivas närmre.
- Om fler enkäter, så differentiera dem per upplåtelseform. Då en villaboende vet ringa
om hyresrätt och vice versa (men det är kanske redan fallet?).

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
2. Region Blekinge, inkom den 2020-04-17

I bostadsförsörjningsprogrammet lyfts ”Vision Karlshamn 50 000”, som innebär att
kommunen och näringslivet ska skapa de förutsättningar som krävs för att kommunen
ska ha möjlighet att växa till 50 000 invånare. Redan i dagsläget, utifrån dagens lägre
invånarantal, finns det ett stort och akut behov av nya/möjligheter
fastighetsetableringsområden i tillgänglig miljö (tillgänglig miljö sett utifrån ett
invånarorienterat perspektiv). I takt med ett ökat invånarantal, ökar även behovet.
I de strategiska planerna för kommunens utveckling vill Region Blekinge framföra vikten
av att även ta med hur vården ska tillgodoses och utvecklas. En utbyggd bostadsmiljö
med förskolor, seniorboende mm men utan tillfredställande vårdmöjligheter, skapar inte
en attraktiv och tillgänglig bostadsmiljö.
Boverket har påbörjat en förstudie om Hälsoplanering. Denna lyfter hur man kan
samplanera mera vad gäller vård i kommun och region, samt belyser vikten av att se
vård/hälsa som en strategisk mycket viktig fråga kopplad till andra primära behov i
samhällsbyggnadsprocesserna.
Region Blekinge ser fram emot en dialog i hur vården kan utvecklas inom Karlshamns
kommun.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
3. Region Blekinge, inkom den 2020-04-23

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra
ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur och bildning. Region Blekinge har i egenskap av regionalt
utvecklingsansvar tagit del av ovan rubricerad samrådshandling.
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Enligt det kommunala bostadsförsörjningsansvaret ska kommuner planera för
bostadsförsörjningen och ha aktuella riktlinjer för den. Riktlinjerna ska innehålla mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå
uppsatta mål, samt redovisa hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program. Programmet syftar till att ge förutsättningar för en
balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i kommunen.
Region Blekinge ställer sig väldigt positiva till denna samrådshandling som nu är ute på
remiss, där kommunens mål, riktlinjer och prioriteringslista av åtgärdsförslag för
bostadsförsörjningen tydligt framgår redan på de första sidorna i programmet.
En positiv befolkningsutveckling
Karlshamns kommun har de senaste åren påvisat en positiv befolkningsutveckling, vilket
bland annat kan förklaras av att kommunen (såväl som länet) har tagit emot en stor andel
nyanlända. Utmaningen ligger nu i att få in denna grupp både på arbets- och
bostadsmarknaden, annars kan lätt den befolkningsökning som har varit istället bli en
befolkningsminskning. Förutom gruppen nyanlända är det även viktigt att skapa goda
förutsättningar för andra svaga grupper på bostadsmarknaden, exempelvis ungdomar,
studenter, äldre och funktionsnedsatta.
Förutom att ha en attraktiv bostadsmarknad för befintliga Karlshamns- och Blekingebor,
är det även viktigt att attrahera nya Blekingebor till Karlshamns kommun. Det finns en
matchningsproblematik inom arbetsmarknaden i länet, där attraktiva boendemiljöer kan
vara en av flera nycklar till att locka ny arbetskraft till länet.
I den gällande regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge pekas goda och
tillgängliga boendemiljöer med god samhällsservice ut som en av flera viktiga parametrar
för Blekinges utveckling. För att nå upp till detta är det dock viktigt att skapa goda
förutsättningar att försöka tillgodose olika grupper behov, samt att göra det möjligt att
bo, leva och verka i hela Blekinge
– både i våra städer och på vår landsbygd.
Obalans på bostadsmarknaden
Sedan 2017 upplever samtliga fem kommuner i Blekinge att det råder bostadsbrist i länet,
medan det 2014 enbart upplevdes så i en Blekingekommun. Detta har framkommit i
Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och bostadsbristen är inte unik i Blekinge, utan
något som de allra flesta kommuner i landet delar bilden av. Blekinge har haft en långsam
utveckling av bostadsbeståndet under de senaste decennierna. Enligt Länsstyrelsen i
Blekinge har det i genomsnitt årligen uppförts 2 bostäder per 1 000 invånare mellan åren
1990-2018, vilket är den lägsta byggnadstakten i södra Sverige och den fjärde lägsta i riket
som helhet.
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Aktörerna i Blekinge behöver helt klart verka för att det byggs fler bostäder i länet,
samtidigt som det är ytterst viktigt att de bostäder som byggs är de som efterfrågas av
både befintliga och nya Blekingebor. Det behöver finns ett brett utbud av bostäder både
vad gäller upplåtelseformer, storlekar och lägen/placeringar i kommunen, både i de
centrala delarna och i kommunens kransorter, samt i kommunens skogs- och landsbygd.
Kommunen sitter på många verktyg för att driva på bostadsbyggandet och verktygen kan
säkert användas ännu smartare, exempelvis markanvisningar och exploateringsavtal.
Återigen vill Region Blekinge trycka på att det är av yttersta vikt att det som byggs är det
som efterfrågas, annars blir det svårt att uppnå en bostadsmarknad i balans i länet.
Behov av fördjupad analys
Vidare vill Region Blekinge framhäva att det är särskilt positivt att programmet grundar
sig på de analyser som har gjorts vad gäller marknadens behov (om än på ett
övergripande nivå). Det är även positivt och direkt nödvändigt att kommunen som ett
nästa steg i processen tänker sig att mer djupgående analysera vilka bostäder som
kommunens invånare efterfrågar, men även de bostadsbehov som fastighetsägare och
mäklare upplever.
Detta behov finns inte enbart i Karlshamns kommun, utan här finns ett stort behov av att
göra denna analys för hela länet. Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge har nyligen
skrivit fram ett förslag till regionalt projekt för att med hjälp av externt konsultstöd
närmare utreda det demografiska bostadsbehovet som finns i länet. Den demografiska
bostadsprognosen kompletteras även med en efterfrågeanalys, för att göra en närmare
analys av den faktiska efterfrågan av bostäder, priser och ekonomiska förutsättningar,
exempelvis betalningsvilja.
En regional bostadsprognos och efterfrågeanalys skulle utgöra ett nödvändigt
kunskapsunderlag för att kunna göra rätt insatser och prioriteringar i kommande
strategier, planer och program kopplat till nya bostäder, exempelvis i kommunernas
fysiska planering. Initialt behöver underlaget fram för att få en större kunskap utifrån
befintliga Blekingebor, men även viktig kunskap för att kunna locka hit nya invånare och
få dem att stanna i länet. För att bostadsbyggandet ska möta den efterfrågan som finns i
Blekinge är det avgörande att det finns en gemensam kunskapsgrund att stå på, samt är
även en förutsättning för ökad och bättre dialog med aktörerna på marknaden vad gäller
bostadsbyggande.
Olika grupper har olika behov på bostadsmarknaden
Region Blekinge är mycket positiva till att det idag finns bostadsgaranti för studenter
inom en månad i Karlshamns kommun. Det är en bra åtgärd som kan leda till att fler
väljer att studera på Blekinge Tekniska Högskola. Dock är det precis som kommunen
själva påpekar viktigt att även kunna erbjuda mer centralt belägna studentlägenheter för
studenter än det kan göras idag. Det kan annars finnas en stor risk att tappa studenterna
till andra län efter studietiden. Kan det istället erbjudas attraktiva boenden med
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lägeskvaliteter som exempelvis nära service, nöjen, havet och/eller naturen, så visas de
kvalitéer upp som är specifika för Karlshamn och Blekinge, vilket kan locka dem till att
stanna även efter sin studietid.
Det finns forskning som visar att människor är som mest flyttbenägna mellan 18–35 år
(Charlotta Melander, Högskolan i Jönköping), varför det är ytterst viktigt med insatser för
att både behålla denna ålderskategori och för att locka hit nya Karlshamns- och
Blekingebor. Finns det inte attraktiva boendemöjligheter för denna ålderskategori
kommer de sannolikt att söka sig till andra kommuner och län som erbjuder detta.
Avslutningsvis vill Region Blekinge återigen lyfta att det är ytterst viktigt att utan att det
finns ett utbud av olika boendeformer, både vad gäller upplåtelseformer, storlekar och
lägen/placeringar i kommunen, på orten. Det behöver finnas attraktiva och tillgängliga
alternativ för både den nyblivna barnfamiljen som vill ha en egen villa, till den
ensamstående pensionären som önskar ett mindre boende på sin bostadsort eller till
ungdomen som vill flytta till sitt eget första boende. Finns det inte en variation av olika
boendeformer i kommunens olika delar som passar olika grupper så finns det en risk att
kommunens befolkningsökning på sikt istället blir en befolkningsminskning.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
4. Länsstyrelsen Blekinge, inkom den 2020-04-23

Framför följande synpunkter:

I enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har
Karlshamns Kommun tagit fram ett förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram.
Lagen innehåller vissa krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla.
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande
uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).
Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument när det gäller att förbereda och
genomföra kommunens bostadspolitiska intentioner. Både översiktsplanen och
riktlinjerna för bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska
mål. De skiljer sig emellertid åt på två sätt:
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I översiktsplanen anger kommunen hur den tänker tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder.
I riktlinjerna för bostadsförsörjningen konkretiserar kommunen hur behovet ska
tillgodoses.
Länsstyrelsen synpunkter
Länsstyrelsen välkomnar att Karlshamns Kommun har valt att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Kommunen listar i inledningen tydligt syftet med
bostadsförsörjningsprogrammet. Länsstyrelsen saknar hur kommunen avser att möta
riktlinjerna i handlingen. Framförallt gäller detta huruvida utbudet av bostäder i
kommunen motsvarar efterfrågan samt hur behovet ser ut för särskilda grupper.
Länsstyrelsen inser att behovet av bostäder i Karlshamn kan vara stort på grund av
inflyttningen under de senaste åren. Länsstyrelsen saknar däremot ett resonemang
kring denna situation. Länsstyrelsen saknar även det långsiktiga perspektivet för
nyanlända och självbosatta.
Sammantaget anser länsstyrelsen att Karlshamns förslag till
bostadsförsörjningsprogram inte lever upp till kraven i lagstiftningen utan behöver
utvecklas med en djupare analys av den demografiska utvecklingen av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar, se
kommentarer under nästa stycke. Det saknas även tydlig koppling till
barnkonventionen som blev lag 2020. Dessa analyser bör kopplas till de av
kommunen identifierade utmaningarna för bostadsförsörjningen men även leda till
identifieringen av ytterligare utmaningar och specifika behov som Karlshamns
bostadsmarknad har.
Kommunens mål och insatser för att nå uppsatta mål
Kommunen har satt upp tre mål tillhörande riktlinjer för att möta kommunens
bostadsbehov.
Karlshamns Kommun ska möjliggöra och förvalta bostäder som möter efterfrågan
och behov.
Karlshamns Kommun ska möjliggöra och förvalta bostäder som möter
befolkningsökningen.
Karlshamns Kommun ska möjliggöra och förvalta bostäder för ett hållbart
Karlshamn.
Under det första målet tydliggörs att Karlshamn vill ha ett varierat bostadsutbud.
Länsstyrelsen anser dock att det är viktigt att inte bara fokusera på ägandeform utan
även på prisnivå inom ägandeformen hyresrätt. Detta bör tydliggöras för att få till
eventuella flyttkedjor som gör att bostäder blir tillgängliga inom alla prisskikt. Detta
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då nyproducerade hyresrätter riskerar att annars bli så dyra att ekonomiskt svaga
grupper inte har möjlighet att hyra dessa. Länsstyrelsen anser också att
Karlshamnsbostäders betydelse kan utvecklas med hänsyn till att allmännyttan har en
särskild roll i bostadsförsörjningen, samt att kommunen har ett aktivt samarbete med
dem.
Det skulle vara önskvärt att kunna föra in hur denna fördelning ser ut när det gäller
upplåtelseformer och hustyper, samt marknadsdjup. Med den typen av analys kan
man löpande följa i vilken mån man lyckas nå de uppsatta målen och – om så
erfordras – vidta lämpliga omprioriteringar, planeringsåtgärder eller andra åtgärder
som står till kommunens förfogande. Det kan även vara lämpligt att i antal kunna
precisera kommunens långsiktiga målsättningar rörande byggandet av bostäder för
olika kategorier av boende, såsom ungdomar, studenter, seniorer, äldre samt vårdoch omsorgsboende för äldre och funktionsnedsatta.

Kommentar: kommunen har valt att inte precisera i antal då kommunen ofta inte är de som

bygger. Kommunen har i programmet därför valt att fokusera på de åtgärder de själva kan vidta för
att bana väg för bostadsbyggandet i kommunen.
Länsstyrelsen ser väldigt positivt på den prioriteringslista över åtgärder som
kommunen presenterat, samt satt upp tidplan för, ett förslag är även att konkretisera
vem eller vilka som är ålagda att genomföra åtgärden för att minska möjligheten till
missförstånd och göra det lättare för kommunen själv att följa upp.
Hur programmet avses att följas upp saknas. En möjlighet för kommunen är att
årligen följa upp riktlinjerna är att analysera de svar som kommunen årligen lämnar i
Boverkets bostadsmarknadsenkät.
De bostadspolitiska målen som även utgör riktlinjerna för bostadsförsörjningen i
kommunen har tydlig koppling till social hållbarhet. Det är också positivt att särskilt
utsatta grupper lyfts, så som äldre och personer med funktionsvariationer.
Nationella mål och regionala mål, planer och program
Kommunen ska på ett tydligt sätt koppla kommunala styrdokument till internationella
överenskommelser såsom juridiskt bindande konventioner, nationella mål och
strategier som är av vikt för att skapa en bredare förankring av exempelvis insatser för
särskilt utsatta grupper utifrån kön, ålder, funktionalitet, etnicitet, socioekonomi etc.
Kommunen bör komplettera med Agenda 2030, barnkonventionen, de nationella
jämställdhetspolitiska målen samt ett tydligare rättighetsperspektiv utifrån de
internationella konventioner som Sverige har förbundit sig till. Dessa saknas helt i
programmet.
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Kommentar: förslaget har kompletterats med texter om internationella överenskommelser såsom
juridiskt bindande konventioner, nationella mål och strategier, exempelvis Agenda 2030,
barnkonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Analyser som grund för riktlinjerna
Befolkningsutveckling
Kommunen redogör för sin befolkningstillväxt, samt fördelningen av efterfrågan på
olika typer av boenden vilket gör utbudet tydligt. Dock redovisas befolkningen bara
utifrån en åldersfördelning. Länsstyrelsen anser att detta är en snäv demografi och
särskilt för att på sikt kunna planera bostadsbyggandet i kommunen. Demografin
behöver redovisas utifrån så många variabler som möjligt. Som exempel på
demografiska variabler som kan behöva redovisas är kön, utbildningsnivå, andelen
förvärvsarbetare, andelen utlandsfödda etc.
Om syftet med programmet är att kunna utröna var i kommunen, geografiskt,
behovet finns av olika boendeformer och bostadstorlekar så kan detta i sin tur många
gånger sammanfalla med demografin i kommunen och då bör det framgå. Under
BME (2020) framkom det också diskussioner kring befolkningens betalningsvilja och
förmåga när det är dags att ordna/byta bostad, då detta är ett påpekat problem vore
det önskvärt att en analys på detta över kommunens olika områden lyfts fram.

Kommentar: kommunen har i sin prioriteringslista med åtgärdsförslag angett att de kommer

genomföra en mer djupgående analys på varje ort för att kartlägga bostadsbehovet mer detaljerat.
Därför har kommunen valt att inte gå in i detalj i programmet utan programmet kartlägger det
generella behovet för hela kommunen.

Särskilda grupper
Utifrån Karlshamns svar i bostadsmarknadsenkäten (2020) framgår det att det råder
balans på bostäder för alla särskilda grupper utom ungdomar. Länsstyrelsen ser det
positivt att kommunen problematiserar detta i avsnittet för särskilda grupper och även
lyfter förslag på hur billiga hyresrätter skulle kunna komma till stånd i attraktiva lägen,
vilka ofta efterfrågas av ungdomar. Länsstyrelsen ser gärna att detta hamnar i
åtgärdslistan som presenteras för att säkerställa att idéerna inte glöms bort.
Det framgår att målgruppen äldre har gjorts delaktiga och fått inflytande när det gäller
planeringen av bostäder för äldre under en enkätundersökning. Detta är positivt.
Däremot gick det att se att det var låg svarsfrekvens på den enkät som gick brett till
befolkningen vilket också gör att resultatet får en övervikt mot vad den äldre
respondentgruppen svarat. Det innebär också att det finns en stor risk att vissa
grupper helt missats såsom barn, nyanlända och funktionsnedsatta.
Det är dock viktigt att planera för en inkluderande dialog där olika grupper utifrån
kön, ålder, bakgrund, funktionalitet etc. ges möjlighet till inflytande. Kommunen
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beskriver behovet av nya bostäder för olika grupper såsom studenter, unga vuxna,
ensamstående, äldre och personer med behov av särskilda boenden samt vikten av att
skapa ett blandat bostadsutbud genom kompletteringar av det befintliga utbudet i
form av exempelvis hyresrätter och boenden för äldre. Kommunen kan med fördel
kunna nyansera bilden av hushållens behov och valmöjligheter i bred utsträckning
styrs av socioekonomiska faktorer.
Nyanlända
Länsstyrelsen anser att behovsanalysen för målgruppen nyanlända kan förtydligas
ytterligare. I bostadsmarknadsenkäten 2020 svarar kommunen att det råder balans för
bostäder för nyanlända i kommunen på grund av att kommunen inte tar emot några
anvisade nyanlända längre. Enligt bosättningslagen är kommunen skyldig att efter
anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen (§5 2016:38). Efter
mottagning i kommunen är nyanlända att betrakta som kommuninvånare.
Kommunen saknar analys kring de olika situationerna denna grupp möter, de första
två åren skiljer sig väsentligt från hur gruppen sedan ska ta sig vidare på
bostadsmarknaden. Karlshamns Kommun tog också emot en stor del
ensamkommande barn, barn som under de närmaste åren ska ut på den ordinarie
bostadsmarknaden och konkurrera med andra, kommunen har exempelvis redan
angett att det råder brist på bostäder för ungdomar. Detta bör analyseras vidare. Hur
ser kommunen på arbetet med att ta emot de anhöriga till de före detta
ensamkommande som i dagsläget kommer på anknytning, och som innebär att
behovet inte längre är detsamma som för andra ungdomar som flyttar hemifrån, utan
istället innebär att man också behöver stora, billiga hyreslägenheter som rymmer hela
familjen. Länsstyrelsen anser att bostadsförsörjningsprogrammet saknar plan för att
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder för nyanlända.
Utifrån perspektivet sociala risker så är det väsentligt att nyanlända i största möjliga
mån, boendemässigt integreras med övriga samhället och medborgarna. Nyanlända
har i många fall redan flera viktiga demokratiska livsvillkor som inte är tillgodosedda
vilket gör dem till en riskgrupp för utsatthet inom sociala risker.
Boendetäthet
Boendetäthet och trångboddhet är en komplex fråga och en vanlig problematik i
socioekonomiskt svaga grupper. Trångboddhet är ett större problem inom
ägandeformen hyresrätt och bland personer med utländsk bakgrund. Med tanke på
svårigheterna att få en riktig bild av trångboddhet genom folkbokföringsstatistiken
kan man inom kommunen kontrollera uppgifterna grovt genom samtal med
fastighetsskötare inom det kommunala bostadsbeståndet för att få en säkrare bild än
bara genom SCB:s statistik. För mer kunskap om trångboddhet och bostadstäthet se
boverkets rapport ”Var finns rum för våra barn? En rapport om trångboddhet i Sverige”
(Boverket 2016).
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Jämställdhet
Genomgående saknas en jämställdhetsanalys med koppling till de olika grupperna
vars olika behov av bostad beskrivs genomgående i programmet.
Jämställdhetsperspektivet är särskilt viktigt i fråga om hushållens ekonomi,
kollektivtrafik samt tillgång till samhällsservice. Kvinnor tar ett större ansvar för det
obetalda hem- och omsorgsarbetet samtidigt som de yrkesarbetar, vilket leder till att
de har en sämre ekonomi. Det är också kvinnor som i större utsträckning är
ensamstående med barn. Vidare åker kvinnor mer än män kollektivt och kvinnor tar
också större hänsyn till miljön än män.
Avvägning gentemot andra allmänna intressen
Länsstyrelsen vill understryka vad gäller utbyggnadsområdens lämplighet behöver, där
så inte skett, det prövas i översikts- och detaljplanering. Avvägning mellan det
allmänna intresset bostadsförsörjning övriga allmänna intressen sker i kommunens
översiktsplanering och avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i
kommunens detaljplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsens
bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom
ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.
Övrigt
Det är mycket positivt att det finns en bild av vilken planberedskap som finns i
kommunen. Det är en bra utgångspunkt i arbetet med att tillskapa fler och nya
bostäder. Länsstyrelsen skulle gärna se nulägeskartor över kommunens områden.
Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt dialog kring bostadsfrågorna.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
5. Sölvesborgs kommun, inkom den 2020-04-26

Sölvesborgs kommun har tagit del av utskickat material och kan efter genomläsning
konstatera att materialet är välarbetat. Sölvesborgs kommun har inga synpunkter att
tillägga.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
6. Nämnden för arbete och välfärd, inkom den 2020-04-27

Vill tillstyrka förslaget med följande tillägg:

Att bostadsprogrammet ska skapa naturliga mötesplatser för barn och äldre. Det ska vara
naturligt att träffad i t.ex. parker eller gemensamma samlingslokaler som ligger i närheten
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av varandra. De naturliga mötesplatserna syftar till att bryta ensamhet och inaktivitet
genom att skapa förutsättningar för gemenskap och aktiviteter för alla medborgare.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
7. Teknik- och fritidsnämnden, inkom den 2020-04-28

Tekniska verksamheten och fritidsenheten framför följande synpunkter:
Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte att fastställa vilka mål och riktlinjer som
ska gälla för Karlshamns kommuns bostadsförsörjning. Det är främst målet om att
möjliggöra och förvalta bostäder för ett hållbart Karlshamn som berör teknik- och
fritidsnämndens ansvarsområde.
I den enkät som skickats ut till kommuninvånarna lyfter man fram att närhet till natur,
park, landsbygd och kust som en viktig kvalitet när man letar boende i kommunen. Det
bör speglas ytterligare i målen och riktlinjerna, där framför allt friluftslivet bör lyftas mer i
riktlinjen ”Karlshamns kommun ska ta tillvara kommunens unika kvalitéer vad gäller
närhet till kust & hav, närhet till naturmiljöer samt närhet till kultur och attraktiva
boendemiljöer”. Även kommunens starka föreningsliv bör lyftas fram.
Naturvårdsverkets ranking görs årligen på våren, och inför granskningskedet bör
programmet uppdateras med den senaste placeringen.
Skärgårdens kvalitéer bör lyftas fram starkare i programmet, då det finns fler saker att
nämna än skärgårdstrafiken, t.ex. möjlighet att ta sig fram och uppleva friluftsliv med båt,
kajak m.m.
Yttrande från gata och trafik
Inga synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet eftersom dessa behandlas när
detaljplanen tas fram.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
8. Omsorgsnämnden, inkom den 2020-04-28

Framför följande synpunkter:

Att tillstyrka och dela förslaget i bostadsförsörjningsprogrammet att det behövs fler
trygghetsboenden.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.
9. Ronneby kommun, inkom den 2020-04-30

Framför följande synpunkter:
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Bostadsförsörjningsplanen omfattar förutsättningar och situationen i Karlshamns
Kommun och anger övergripande mål och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.
Den tar också upp den verktygslåda kommunen planerar att använda för att arbeta med
planen och här finns en prioriteringslista på åtgärder. Den innehåller inga specifika
rekommendationer för olika orter eller områden av kommunen utan det är skrivet på en
generell nivå.
Ronneby kommun har tagit del av förslaget till bostadsförsörjningsprogram för
Karlshamn och ser fram mot att utveckla samverkan framöver kring behovet av fler
bostäder i länet. Vi ser positivt på materialet och har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar: framförda synpunkter noteras.

Samlad bedömning

I det fortsatta arbetet gör Kommunsstyrelsen bedömningen att, förutom vissa redaktionella
ändringar, följande bearbetningar bör göras och programmet kompletteras och förändras i nedan
redovisade avseenden.
-

Avsnitt om Barnkonventionen som blivit lag ska läggas till.
Avsnitt om Agenda 2030 ska läggas till.
Avsnitt om Sveriges jämställdhetspolitiska mål ska läggas till.
Siffror på Karlshamnsbostäders bostadsbestånd förs in i stycke om
Karlshamnsbostäder.
Förtydliga allmännyttans roll.
Statistik som presenteras i programmet ska uppdateras till de senast tillgängliga
siffrorna.

Medverkande tjänstemän

Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Nanny Strand på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med
berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 19 augusti 2020
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Nanny Strand

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Bakgrund
Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram inleddes hösten 2017
då kommunen såg behov av att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen.
Stadsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram
med tydligare koppling till regionala mål och ny lagstiftning. Arbetet inleddes med
en enkätundersökning som skickades till kommunens alla ensamstående över 65 år
boende i villa. Av drygt 1000 utskickade enkäter fick kommunen 460 svar tillbaka. Efter
enkätundersökningen sammanställdes informationen till ett arbetsunderlag. Underlaget
redovisas delvis senare i kapitlet om särskilda grupper. Svaren användes som underlag för
att ta fram en ny enkät som publicerades digitalt och riktade sig till kommunens samtliga
invånare.
Under hösten 2018 hölls workshops med politiker och med fastighetsägare, mäklare,
regionorgan, länsstyrelse med flera. Efter workshopen började sammanställningen av
själva programmet med det faktaunderlag som samlats in via enkäter, statistik, regionala
och kommunala dokument. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp för
arbetet och materialet har presenterats flera gånger.
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den XX.

Författare: Jens Löfqvist.
Reviderad av Nanny Strand.
Layout och illustrationer (om inget annat anges): Jens Löfqvist.
Ikoner: Karlshamns kommun och Jens Löfqvist.
Bilder: Karlshamns kommun (om inget annat anges).
Statistik: SCB, Kolada, Statisticon och enkätundersökningar.
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MÅL OCH RIKTLINJER
Mål: Karlshamns kommun
ska möjliggöra och förvalta
bostäder som möter
efterfrågan och behov.

Riktlinjer:
•

Karlshamns kommun ska verka för att skapa goda livsmiljöer för alla
människor, oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet. Kommunens
bostadsmarknad ska vara varierad och bostadsutbudet planeras
därefter.

•

Utöver en variation vad gäller storlek, läge, upplåtelseform och
estetiskt uttryck ska kommunen främja anpassning och omvandling
inom det befintliga beståndet.

•

Karlshamns kommun ska skapa förutsättningar för rörelse på
bostadsmarknaden genom riktade insatser samt nyproduktion i
attraktiva lägen.

Karlshamns kommun ska bli 50 000
invånare, så lyder kommunens vision som är
framtagen tillsammans med representanter
från näringslivet. Utifrån den gemensamma
visionen arbetar Karlshamns kommun och
det lokala näringslivet sida vid sida för att
tillsammans möjliggöra byggnation av fler
bostäder, kompetensförsörjning och attraktion
av fler invånare och företagsetableringar inom
ramen för ett hållbart Karlshamn. Bostaden är
en social rättighet och kommunen ska verka
för att alla individer ska kunna leva i en god
bostad som möter individens behov.

och behov bör därför göras i samband med
ändringar av översiktsplanen eller i strategiska
program för respektive tätort.

Kommunen har på en övergripande nivå
analyserat marknadens behov och konstaterar
att det i framtiden kommer behövas fler
tillgänglighetsanpassade bostäder för att skapa
en mer dynamisk bostadsmarknad och för att
möta de äldres efterfrågan.

För att möta marknadens efterfrågan behövs
bostäder med en variation vad gäller storlek,
läge och upplåtelseform. En del av den
variationen kan tillskapas genom omvandling
av det befintliga beståndet, för andra delar
krävs en flexibel bostadsmarknad.

Kommunen bör fortsatt verka för försörjning
av bostäder för de som söker villa eller tomt att
bygga eget hus på. Däremot tyder kommunens
undersökningar på att det även finns en
betydande efterfrågan på flerbostadshus,
marklägenheter, radhus och parhus i
områden som normalt sätt är dominerade av
villabebyggelse.
Vidare studier av lokala förutsättningar

Kommunen kan genom nyproduktion,
omvandling och riktade insatser skapa
rörelser på bostadsmarknaden som gynnar
hela beståndet i stort. Karlshamnsbostäder
har redan testat liknande riktade insatser i sin
bostadskö med goda resultat.
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Mål: Karlshamns kommun
ska möjliggöra och förvalta
bostäder som möter
befolkningsökningen.

Riktlinjer:

Blekingestrategin konstaterar att Blekinges
kommuner har ett brett utbud av attraktiva
boendemiljöer och en mångfald av
boendeformer som kan underlätta rekrytering
av arbetskraft och inflyttning av nya
kommuninvånare.
Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att det
råder obalans på bostadsmarknaden i samtliga
kommuner i Blekinge. Karlshamn måste
därför fortsätta jobba för att bevara och
utveckla kommunens unika värden och på
så sätt skapa förutsättningar för en fortsatt
befolkningsökning.
Kommunen ska planera strategiskt för att
uppnå målen i kommunens vision när det
gäller befolkningstillväxt och tillsammans
med marknaden verka för att årligen skapa
erfoderliga bostäder.

•

Karlshamns kommun ska aktivt jobba med att bevara och
utveckla kommunens unika värden och strategiskt planera för
en befolkningstillväxt på mer än 850 personer årligen.

•

Karlshamns kommun ska ha en aktiv markpolitik och ett
markinnehav som möjliggör god bostadsplanering som möter
marknadens efterfrågan och behov.

•

Allmännyttan ska ha en aktiv roll i bostadsmarknaden och bidra
till bostadsförsörjningen i kommunen.

Markanvisningar och exploateringsavtal
är ett sätt för kommunen att styra bland
annat upplåtelseform, storlek och läge och
på så vis verka för att skapa en varierad
bostadsmarknad. Det krävs därmed god
framförhållning vad gäller markinnehav och
strategisk planering.
Karlshamns kommun har en väl utvecklad
näringslivslots som hjälper den privata
sfären att knyta bättre kontakter med det
offentliga. Kommunen bör fortsätta utveckla
de befintliga nätverken med näringslivet
och bostadsmarknadsaktörer för att främja
bostadsbyggandet.
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Mål: Karlshamns kommun
ska möjliggöra och förvalta
bostäder för ett hållbart
Karlshamn.
Karlshamn är en kommun med otroligt
vacker natur, unika kulturmiljöer,
kustnära läge och genuina stadsmiljöer.
För att bibehålla den positiva
befolkningsutvecklingen är det viktigt
att kommunen förvaltar och utvecklar
Karlshamns unika värden och kvalitéer
för att skapa hållbara livsmiljöer som
främjar integration, hälsa och biologisk
mångfald. Det är viktigt att planera för
hållbara livsmiljöer där människans
behov är i fokus.
I Karlshamn finns ett rikt kulturoch friluftsliv och kommunen ska
fortsättningsvis förvalta mötesplatser
som bidrar till trygghet och intergration.
Nya bostadsområden ska i så stor
utsträckning som möjligt planeras där
det redan finns utbyggd infrastruktur och
service.

6

Riktlinjer:
•

Karlshamns kommun ska planera för hållbara livsmiljöer som
främjar integration, hälsa och biologisk mångfald. Livsmiljöer ska
utformas med människans behov i fokus och stärka kommunens
sociala hållbarhet.

•

Karlshamns kommun ska ta tillvara på kommunens unika kvalitéer
vad gäller närhet till kust & hav, närhet till naturmiljöer samt
närhet till kultur och attraktiva boendemiljöer.

Det är viktigt att kommunen är tydlig
med vilka områden som lämpar sig för
bostadsbebyggelse. Därför bör de lokala
förutsättningarna undersökas vid ändring av
översiktsplan eller i strategiska program för
varje tätort i kommunen. Det är även viktigt att
se till att det finns en god tillgång till grönytor,
i form av parker eller naturområden. Grönytor
bidrar till renare luft, minskat buller och
främjar biologisk mångfald. Det är därför ett
värde som är viktigt både för människan och
det lokala ekosystemet.
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PRIORITERINGSLISTA AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG
För att uppnå de mål och riktlinjer som
kommunen har satt upp behöver ett antal åtgärder
genomföras. Nedan följer en prioriteringslista
med förslag på åtgärder som bör genomföras
efter bostadsförsörjningsprogrammets antagande
samt när i tiden de kan förväntas påbörjas och
genomföras. Åtgärdsförslagen är även baserade
på vad kommunen själva kan göra för att påverka
bostadsbeståndet.

Det är viktigt att ha i åtanke att det oftast inte
är kommunen själva som bygger bostäder. För
att stimulera och bana väg för både det egna
bostadsbolaget men även andra entreprenörer krävs
ett antal åtgärder. nedan framförda åtgärdsförslag är
därför även ett sätt som kan hjälpa kommunen att
påverka bostadsbeståndet.

Åtgärd									Tidplan
Genomföra en analys som visar vilken form av bostäder
kommunens orter har störst behov av. Analysen ska
inkludera medborgarnas behov och efterfrågan men
också vilken boendeform mäklare och fastighetsägare
ser en stor efterfrågan på. Vidare inkluderar det också
vad arbetsgivare i kommunen ser en efterfrågan på från
de arbetstagare som flyttar till kommunen.

Tredje kvartalet 2020.

Sammanställa och uppdatera antal outnyttjade byggrätter i kommunen.

Tredje kvartalet 2020.

Vid markanvisning för bostadsbyggande ska ett blandat
boende med varierande upplåtelseform främjas.

Fjärde kvartalet 2020.

Ta fram nya detaljplaner och projekt baserad på genomförd analys av kommunens behov av olika bostäder.

Första kvartalet 2021.

God planberedskap i kommunen. En god planberedskap kan innebära att:
• Ha färdiga detaljplaner för varierande boendeformer. Exempelvis: parhus, radhus, flerbostadshus,
enbostadshus med flera.

Andra kvartelet 2021.

Marknadsföra möjliga exploateringsområden i kommunen.

Är ett pågående arbete kommunen avser att fortsätta
med.

Göra ändring av översiktsplan för kommunens olika
orter.

Är ett pågående arbete kommunen avser att fortsätta
med.
INLEDNING
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INLEDNING
LAG (2000:1383) OM
KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett
viktigt verktyg för att utveckla och förvalta
kommunens bostadsbestånd. Bostaden är
en social rättighet och en förutsättning för
etablering i samhället. Människor ska ha
möjlighet att bo i goda bostäder och att kunna
välja bostad efter behov.

Kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning ska
innehålla:

I bostadsförsörjningsprogrammet redovisar
kommunen riktlinjer för utveckling och
förvaltning av bostadsbeståndet. Riktlinjerna
skapar förutsättning för att alla i kommunen
ska kunna leva i goda bostäder och utgör även
underlag för planläggning enligt plan- och
bygglagen (PBL). Karlshamn är en del av en
expansiv region där det finns en vilja att öka
invånarantalet.

Hur går processen till?
Bostadsförsörjning är en cirkulär process som
börjar i bostadsförsörjningsprogrammets
utredningsfas. I utredningsfasen
sammanställs skriftligt material och
statistik som sedan analyseras. Analysen
ligger sedan till grund för de riktlinjer som
föreslås i bostadsförsörjningsprogrammet.
Bostadsförsörjningsprogrammet underlättar
i sin tur genomförandet av åtgärder och
uppföljning av kommunens bostadsutveckling.

•

Kommunens mål för
bostadsbyggande
och utveckling av
bostadsbeståndet.

•

Planerade insatser för
att nå uppsatta mål.

•

Hur kommunen tagit
hänsyn till relevanta
nationella och regionala
mål, planer och program
som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar är det
kommunernas skyldighet att planera för
bostadsförsörjningen och genom att anta
aktuella riktlinjer.
Riktlinjerna ska innehålla kommunens
mål för bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet, planerade insatser för
att nå uppsatta mål och hur kommunen
tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program.
Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer ska
särskilt grunda sig på en analys av:
• den demografiska utvecklingen
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningarna
Kommunstyrelsen ska varje mandatperiod anta
riktlinjer för bostadsförsörjning eller besluta
om att upprätta och anta nya riktlinjer.
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I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet
har kommunen arbetat på bred front för
att undersöka invånarnas efterfrågan och
behov. Arbetet inleddes med att skicka ut en
pappersenkät till samtliga kommuninvånare
som var ensamstående över 65 år och boende
i villa. Av 1009 utskickade enkäter fick
kommunen 446 svar.
Underlaget från pappersenkäterna gav en bra
bild av vad enkätundersökningens urvalsgrupp
hade för behov och framförallt vilka typer
av bostäder som de efterfrågade. För att
komplettera denna information skickades
en digital enkät ut till samtliga invånare
via kommunens hemsida och via sociala
medier. Totalt inkom 401 svar. Enkäterna
sammanställdes i var sin generell analysrapport
som täckte samtliga svar och gav en överblick
över kommuninvånarnas sammanlagda
efterfrågan och behov.

Kommunens enkäter visar att det behövs fler marklägenheter,
tillgänglighetsanpassade lägenheter och servicenära lägenheter. Äldre letar i
huvudsak bostad i Karlshamn och Asarum medan småbarnsfamiljer även söker
sig till Mörrum, Svängsta och Hällaryd.

Trivsam bebyggelse:

6,8/10

Tillgång till parker,
grönområden och natur:

8,0/10

Utbud av affärer och service
inom rimligt avstånd:

7,6/10

Nöjd med Karlshamn som
en plats att leva och bo på:

7,2/10

Sammanställning av kommunens enkätundersökning.

10

SCB genomför varje år
medborgarundersökningen ”bo och leva”.
Statistiken från denna undersökning har
analyserats och den visar att invånarna är
nöjda med kommunen som helhet och som en
plats att leva och bo på.
I kategorierna kommersiellt utbud, närhet till
friluftsliv, sport och kultur, trivsam bebyggelse
får kommunen högt betyg (7 av 10 poäng i
snitt). När det kommer till möjligheterna att
hitta bra boende och utbudet av olika typer av
boendeformer får kommunen ett lägre betyg
(5 av 10 poäng i snitt). Det kan indikera att
kommuninvånarna vill se en större variation
på bostadsmarknaden vilket kan stödjas
av de svar som inkom i kommunens egna
enkätundersökningar.
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tryggt

havet

trivsel
kommunikation
strövområden
småstadskänsla
havsnära
fritidsysselsättning
tillgänglighet & natur småstaden
nära
livsmiljön

vacker natur
fint centrum
havet & landsbygden
kultur & idrottsliv
hav
mångfald
kulturliv

småstad

barnomsorg
närhet till allt
aktiviteter

närhet
natur
läget
naturen

gemenskap

centrum

kultur
skärgårdsnära

Bilden ovan är en sammanställning från workshopen hösten 2018 av vad som gör boende i Karlshamn attraktivt.

Vad gör boende i
Karlshamns kommun attraktivt?
Hösten 2018 hölls workshops om kommunens
bostadsbehov samt om framtagandet av
bostadsförsörjningsprogrammet. En del
handlade om att beskriva Karlshamns
kommuns kvalitéer som bostadskommun.
Ett tydligt värde var ”närheten”. Ovanstående
ordmoln är en sammanställning av de svar som
inkom under workshoparbetet.
De som bosätter sig i Karlshamns kommun
värdesätter bland annat närhet till havet, närhet
till natur, närhet till kultur och livets alla
målpunkter. Detta är viktiga värden att beakta
vid framtida bostadsutbyggnad.

Närhet till natur och landsbygd speglar sig i
att Karlshamn har blivit utnämnt till länets
friluftskommun tre år i rad. För närvarande
ligger Karlshamns kommun på en 22:a plats i
Sverige och kommunen jobbar därför aktivt för
att utveckla och värna om de attraktiva
natur- och kulturmiljöerna.
Bra barnomsorg är ett av de främsta kriterierna
som personer överväger när de flyttar från
en annan kommun eller från utlandet. Det är
därför viktigt att fortsätta jobba för en attraktiv
och god barnomsorg i kommunen.

Det finns en stor efterfrågan på havsnära
tomter, närhet till havet är en utmaning som
kommunen måste fortsätta att värna om och
utveckla för framtida generationer.
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Syfte och mål med
bostadsförsörjningsprogrammet
Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte
att fastställa vilka mål och riktlinjer som ska gälla
för Karlshamns kommuns bostadsförsörjning.
Riktlinjerna som presenteras i programmet
ska vara vägledande för framtagandet av nya
detaljplaner, som underlag för diskussion i
översiktsplanen och som underlag för beslut
om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra
kommunala verksamheter.
I ett samhälle med snabba förändringar
och en svårförutsägbar framtid är det
viktigt att ha god beredskap och flexibilitet
för hur utveckling av bostäder ska ske.
Bostadsförsörjningsprogrammets mål är
därför att ge förusättningar för en balans
mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i
kommunen gällande hyresrätter, bostadsrätter,
småhus och tomter för eget byggande.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska samspela
med och tydliggöra översiktsplanens intentioner,
redovisa kommunens bostadspolitiska mål samt
redovisa Karlshamns kommuns riktlinjer för
bostadsförsörjning.

Nationellt bostadspolitiskt mål
Regeringens mål för samhällsplanering,
bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor
i alla delar av landet en från social synpunkt,
god livsmiljö där långsiktigt god hushållning
med naturresurser och energi främjas,
samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas. Det övergripande
nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt
väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.

”Målet för bostadsmarknadspolitiken är:
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader
där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.”

12

Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en
grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt
politiskt mål i Sverige. Jämställdhetsfrågorna
formades till ett eget politiskt område under
tidigt 1970-tal och har sedan dess haft en central
ställning i samhällsdebatten. Jämställdhetspolitikens
övergripande mål är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv.
målet antogs med bred politisk enighet 2006.
I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet
- en feministisk politik för en jämställd framtid
(Skr.2016/17:10) presenteras den nuvarande
inriktningen av jämställdhetspolitiken. Den innehåller
en organisation för genomförande, ett system för
uppföljning och en tioårig nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
I skrivelsen bryts jämställdhetspolitikens övergripande
mål ned i 6 delmål som anger fokus och inriktning för
jämställdhetspolitiken.
1. En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattande.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha
samma möjligheter och villkor i fråga om betalt
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor
och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor
när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och
få omsorg på lika villkor.
5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa
och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
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Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk
lag. FN:s konvention om barnets rättigheter
innehåller bestämmelser om mänsklig rättigheter
för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande
internationellt avtal som slår fast att barn är individer
med egna rättigheter.

stärks löpande. Det är angeläget att barn och
unga har möjlighet att påverka och att ta del av
samhället, oavsett bakgrund, kön eller nationalitet.
Karlshamns kommun har gällande riktlinjer för
arbetet med barnkonventionen i kommunen som
man i dagsläget håller på att se över och uppdatera
i samband med att konventionen har blivit lag.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som
tillsammans utgör en helhet och som inte kan
rangordnas. Det är dessa artiklar som i Sverige utgör
barnrättslagen.

Blekingestrategin
Region Blekinge är ett regionalt samverkansorgan
som syftar till att verka för långsiktig hållbarhet och
Blekinges regionala utveckling.

Riksdagen antog år 2010 en ny strategi för att stärka
barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio
principer som uttrycker grundläggande förutsättning
för att stärka barnets rättigheter i Sverige:

På uppdrag av regeringen har Region Blekinge
tillsammans med länets kommuner, näringsliv och
ideella organisationer arbetat fram den regionala
utvecklingsstrategin Blekingestrategin. Målet med
strategin är ange länets gemensamma riktning och
pekar ut viktiga insatsområden som ska prioriteras i
den regionala utvecklingen.

1. Barnets fysiska och psykiska integritet ska
respekteras i alla sammanhang.
2. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina
åsikter i frågor som rör dem.
3. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad
det innebär i praktiken.

Blekingestrategin är byggd på fyra insatsområden:
•

Livskvalitet

•

Arbetsliv

5. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha
kunskap om barnets rättigheter.

•

Tillgänglighet

•

Bilden av Attraktiva Blekinge

6. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn
ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

Insatsområde Livskvalitet innefattar bland annat
attraktiva boendemiljöer som mål. Karlshamns
kommuns bostadsförsörjningsprogram följer målen i
den regionala utvecklingsstrategin.

4. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter
och erbjuds stöd i sitt föräldraskap.

7. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga
till grund för beslut och prioriteringar som rör
barn.
8. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp
och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Vision Karlshamn 50 000

Det yttersta ansvaret för att införliva
barnkonventionen och den nationella strategin har
kommunstyrelsen, men det åligger varje nämnd att
säkerställa att beslut som rör barn är i enlighet med
styrdokumenten. Detta görs genom tillämpning av
barnchecklista samt eventuell barnkonsekvensanalys.

Karlshamn 50 000 är en gemensam vision för
kommun och näringsliv. Karlshamns kommun har
tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att
kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Karlshamns kommun har ett ungdomsråd. I det
kommunala ungdomsrådet skapas delaktighet och
inflytande för ungdomar i kommunen. Syftet är
att ge unga möjligheten att påverka övergripande
utvecklingsfrågor samt nyttja rådet som en
referensgrupp för att få barn och ungas röster och
åsikter. Arbetet med ungdomsrådet utvecklas och

Utifrån den gemensamma visionen arbetar
Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida
vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av
fler invånare och företagsetableringar inom ramen för
ett hållbart Karlshamn.
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Agenda 2030
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar
utveckling. Hållbar utveckling innebär
att vi tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredställa sina behov. De tre
dimensionerna av hållbar utveckling, det vill
säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna är en viktig utgångspunkt.
De globala målen ersatte 2016 de åtta
milleniemålen som FN och världens länder
hade strävat mot sedan år 2020. De 17 globala
målen är indelade i 169 delmål.

Kommuner och landsting genomför Agenda
2030 på frivillig grund och har möjlighet att
definiera och prioritera genomförande av det
sammanhållna hållbarhetsarbetet utifrån sina
egna utmaningar. Social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all
verksamhet och integreras i den sammanhållna
styrningen och ledningen.
Hur kommunen arbetar med hållbar
utveckling framgår tydligt genom gällande
översiktsplan och beskrivs därför inte närmare
här.

För Agenda 2030 har Sveriges regering antagit
en handlingsplan. I denna handlingsplan
för 2018-2020 beskriver regeringen ett antal
centrala åtgärder för hållbar utveckling som
förväntas ge resultat och effekter under
kommande år.

14
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KOMMUNENS
VERKTYGTYGSLÅDA
Kommunen har som ansvar att planlägga markoch vattenanvändningen inom sina geografiska
gränser. Detta sker genom översiktsplanering och
detaljplanering. Hur planläggning ska ske regleras
i Plan- och bygglagen (PBL). Medborgarinflytande
är en viktig del av processen och kommunen har till
uppgift att väga allmänna och enskilda intressen mot
varandra.

Planmonopol

Det är enbart kommunen som har rätt att besluta
om att anta planer, huruvida planläggning ska
ske samt hur bebyggelsen inom planområdet
ska utformas. Detta kallas för det kommunala
planmonopolet. Genom att planera hur mark- och
vattenområden ska användas skapar kommunen
förutsättningar för ett tryggt samhälle och goda
livsmiljöer.

Översiktsplan Karlshamn 2030
Översiktsplanen är en långsiktig vision för
hela kommunen, en utblick mot framtiden.
Den redovisar hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas samt hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen ska vara vägledande
och ge underlag för beslut vid detaljplanering,
bygglovhantering och tillståndsprövning.
Dokumentet är inte juridiskt bindande men utgör
ett viktigt instrument för att ta ställning till hur
olika områden i kommunen ska utvecklas.
Översiktsplanen har som övergripande mål att
kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där en
social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas
och planen visar på hur detta kan ske.
Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk
karaktär och klargör långsiktiga strukturella
frågeställningar och utvecklingsstrategier för
kommunen. Huvudinriktningen är att kommunen
ska växa genom komplettering och förtätning i
kombination med byggande i strategiska lägen.

Jämte förtätning är närhet till service och natur,
funktionsblandning, hållbara kommunikationer,
god infrastruktur, miljövänlig energi och levande
landsbygd de ledord som utgör grunden för den
utveckling som presenteras i översiktsplanen.
Planen anger att bebyggelseutveckling i centrala,
havsnära och kommunikationsnära lägen ska tjäna
som princip för prioriterad utbyggnadsordning
för kommunen. I översiktsplanens tematiska
tillägg redovisas hur vindkraftsetableringar och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske
samt hur kulturhistoriska och estetiska värden
kan tas till vara och utvecklas inom Karlshamns
riksintressanta stadskärna.
Översiktlig planering är en pågående process
där nya frågor väcks och förutsättningar ändras
över tid. För att översiktsplanen ska fylla sin
funktion som aktuellt inriktningsdokument har
översiktsplaneringen utvecklats till en kontinuelig
planering där huvudinriktningen förfinas genom
fördjupningar av översiktsplanen och i strategiska
programarbeten. Bostadsförsörjningsprogrammet
KOMMUNENS VERKTYGSLÅDA
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är ett exempel på ett sådant program.
Karlshamn är en kommun med många kvaliteter
för boende, företag och besökare. Karlshamns
innerstad med fina handelstraditioner, attraktivt
boende med närheten till hav och natur, ett rikt
kulturliv, en levande landsbygd, vacker skärgård
och goda kommunikationer är bara några av
alla kvalitéer. Det finns med andra ord mycket
att bygga vidare på när Karlshamn växer och
utvecklas.

detaljplanen upphävs, ändras eller att en ny plan
upprättas.
Tidigare var det vanligt att kommunen planlade
stora områden och stadsdelar för att på så
vis skapa en reserv av byggrätter som kunde
bebyggas när behoven uppstod. Karlshamns
kommun har i dagsläget ett fåtal outnyttjade
byggrätter kvar i reserv.
All mark i kommunen är inte detaljplanelagd.
Att äga mark är ett viktigt verktyg för
kommunen då det ger möjlighet att bedriva en
aktiv bostadspolitik. Genom markförvärv skapas
en beredskap för framtida markanvisningar
för bland annat bostadsbyggande. Genom
markanvisningsavtal kan kommunen ställa
villkor på upplåtelseform eller storlek på
bebyggelse som byggherren sedan måste
följa. Byggherren får i gengäld ensamrätt
att exploatera det område som föreskrivs i
markanvisningsavtalet.

Detaljplanering och
kommunalt markinnehav
Detaljplanering används för att juridiskt pröva
lämpligheten för bland annat bostadsbebyggelse.
Det är enbart kommunen som har befogenhet
att besluta om vilka detaljplaner som ska tas
fram, när det ska ske och vad de ska innehålla.
Skalan och komplexiteten i en detaljplan kan
variera från att tillåta mindre ändringar och
tillbyggnader på befintlig bebyggelse till att
planera helt nya stadsdelar.

Karlshamns kommun har tagit fram riktlinjer
för markanvisning. Riktlinjernas syfte är
att beskriva kommunens tillvägagångssätt
vid försäljning av kommunal mark. Det är
kommunstyrelsen som ställer upp villkor och

Processen med bostadsbyggande börjar
följaktligen ofta med att en detaljplan tas fram.
Detaljplaner har normalt en genomförandetid
på 5-15 år men fortsätter att gälla till dess att

16
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Detaljplanekarta

kriterier samt beslutar om markanvisning.
Kommunen beslutar också för varje enskilt
projekt hur markanvisningen ska gå till.
Priserna som kommunen överlåter marken
för ska vara marknadsmässiga och genom
att markanvisa kan kommunen bidra till ett
mångfaldigt boende där det byggs bostäder
av varierande upplåtelseformer, hustyper och
lägenhetsstorlekar. Aspekten av att kunna ställa
krav i markanvisningen är viktig för kommunen

Grönstrukturplan

Kommunens grönstrukturplan togs fram
2006 av kommunens gatu- och parkenhet och
reviderades 2012.
Syftet med grönstrukturplanen är att
skapa ett instrument som ska säkerställa
de gröna frågornas position i framtida
bebyggelseplanering. Den ska också säkerställa
att kvalitén på de grönområden som finns och
planeras är tillfredsställande så att de uppfyller
de funktioner som eftersträvas. Den ska även
motverka fragmentering och kortsiktighet i
planeringen av grönstrukturen samt understödja
en biologisk och kulturhistorisk kontinuitet.
Grönstrukturplanen avgränsas geografiskt till
områden i anslutning till Karlshamn, Asarum,
Mörrum och Svängsta. Områdena har valts ut

för sin betydelse för rekreation,
friluftsliv, biologisk mångfald samt
kulturhistoriska värden. Grönområdena
uppfyller antingen en eller flera av dessa kriterier.
Grönstrukturplanen påverkar indirekt
bostadsbyggande då den pekar ut områden
som är viktiga för människor, djur och natur
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att
peka ut vilka områden som ska skyddas från
exploatering. Stadsnära grönska bidrar inte bara
till bättre luft utan även till lägre temperaturer,
buller och en ökad biologisk mångfald.
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Bevarande- och utvecklingsplan
Dokument som kartlägger hela Karlshamns
innerstad, kvarter för kvarter för att visa på deras
olika bevarandevärde. Det här arbetet är gjort
då hela Karlshamns stadskärna är utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
regleras av Miljöbalkens tredje kapitel. Anledningen
till dokumentets upprättande är att riksintresset
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Genom det här dokumentet kan
Karlshamns kommun underlätta för detaljplaner
med fokus på att förtäta centrum. Det betyder
att när en detaljplan i centrum ska upprättas kan
man gå till dokumentet och se vad som utmärker
de olika kvarteren och därmed ta hänsyn till det i
ett väldigt tidigt skede av planprocessen. På så vis
kan kommunen förhoppningsvis undvika större
komplikationer senare i planarbetet.

Karlshamns Kommun har ett allmännyttigt
bostadsbolag, Karlshamnsbostäder, som i sin
helhet ägs av kommunen. Bolaget har till uppgift
att tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska
vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika
hyresgäster, inklusive människor med svag ställning
på bostadsmarknaden.

Det allmännyttiga
kommunala bostadsbolaget

Totalt har Karlshamnsbostäder 2 259 lägenheter
fördelat på 140 000 m2 bostadsyta och 55 000 m2
lokaler som främst utgörs av boende och LSS-boende
åt kommunen. Lägenheter för äldreomsorg och
särskilt boende blockhyrs av kommun och räknas
som lokaler för KABO’s del. För äldreomsorgen
har kommunen cirka 230 lägenheter fördelat
på ÖStralycke i Asarum, Ekegården i Mörrum
och Mariegården i Svängsta. För särskilt boende
Höralyckan och Bockabjär i Mörrum samt
Reckordvägen i Svängsta. Karlshamnsbostäder
erbjuder bostadsgaranti för studenter som vill
studera i kommunen. Karlshamn är en av nio
studentstäder som klarar av att erbjuda studerande
bostad inom 1 månad från att terminen startar.
Studentbostäderna finns i Fridhem och det finns
totalt 136 studentrum.

Karlshamnsbostäder (KABO) är ett viktigt
bostadspolitiskt instrument för kommunen. Vid
kommunsammanslagningen 1967 bildades KABO
av Karlshamns, Asarums, Mörrums och Hällaryds
bostadsföretag. Bolagets bestånd av hyresrätter utgör
en stor del av det totala beståndet av hyresrätter i
kommunen. Karlshamnsbostäders lägenheter finns
i centrala Karlshamn, Svängsta, Mörrum, Asarum,
Ringamåla och i Hällaryd samt går det som boende
välja mellan traditionell hyresrätt, trygghetsbostäder,
marklägenheter, seniorbostäder och studentbostäder.

I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa
eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel
bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i
Sverige hyr sin lägenhet. Av alla hyreslägenheter i
Sverige ägs ungefär hälften av privata hyresföretag
och hälften av Sveriges kommuner. De kommunala
bostadsbolagen kallas allmännyttan. Allmännyttans
huvudsakliga uppgift är att förvalta fastigheter
med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i
kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande samt
tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för
alla.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH MÖJLIGHETER
Geografiskt läge
Karlshamns geografiska läge bjuder på en
fantastisk variation vad gäller boendemiljöer.
Huvudorten Karlshamn ligger strategiskt mellan
Kristianstad och Karlskrona, där finns också
Karlshamns hamn som är södra Sveriges största
hamn. Karlshamns strategiska läge gör att
kommunen även fortsättningsvis kommer vara
en strategisk knutpunkt i regionen.
I regeringens infrastrukturplan ingår bland
annat breddning och säkerhetsförbättrande
åtgärder på stora delar av E22. Regeringen har

också beslutat om en upprustning av Blekinge
kustbana och en ny järnvägssträckning mellan
Karlshamn-Olofström-Älmhult, den så kallade
Sydostlänken.
Förbindelserna med tåg till universitets- eller
högskoleutbildning i städerna Kristianstad och
Karlskrona gör det möjligt att bo i Karlshamn
men studera på annan ort. Karlshamns kommun
har även förbindelser till internationella
knutpunkter som Arlanda och Kastrup genom
Ronneby flygplats och Öresundståget.

Karlshamns
kommun
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SKÄRGÅRDEN
Karlshamns kommun har en
vacker skärgård som ger goda
förusättningar för attraktiva havsnära
boenden. Under sommarperioden
trafikeras Karlshamns skärgård
av skärgårdstrafikens båtar M/F
Vindskär, M/F Tuva och M/F Anemon
vilket ger bra underlag för turism
samtidigt som det uppmuntrar till ett
hållbart resande.
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EN BRA
FRILUFTSKOMMUN
Naturvårdsverket gör en årlig enkätundersökning där alla kommuner får svara på frågor om deras friluftsliv. Utifrån
enkäterna utses den kommun som har
bäst friluftsliv och varje kommun får
veta var de ligger på en rankinglista.
Karlshamns kommun har utnämnts tre
år i rad till länets bästa friluftskommun.
Kommunen ligger år 2020 på plats 12 i
Sverige, av totalt 290 kommuner.
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UTBILDNINGAR
I Karlshamns kommun erbjuds många
alternativ till utbildning. Campus
Karlshamn är en del av Blekinge
Tekniska Högskola och ligger vackert
beläget vid havet inom gångavstånd
till stadens alla målpunknter. Här finns
programmen Digital bildproduktion,
Digital ljudproduktion och Digitala
spel som lockar studenter från hela
världen. Studenterna jobbar ofta i gemensamma projekt och i sammarbete
med flertalet företag på Netport Sicence Park. Studentbostäderna finns i
Fridhem, vilket endast är en bussresa
på 10 minuter.
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BEFOLKNING OCH
BOSTADSUTVECKLING
Befolkning
Under år 2019 uppgick Karlshamns kommuns
befolkning till 32 473 invånare enligt Statistiska
Centralbyrån. De senaste fem åren har
kommunen haft en stadig befolkningsutveckling
och i genomsnitt har kommunen växt med 180
personer eller 0,5 % per år. Blekinge är ett av tre
län i landet som minskat sin befolkning under
2019. Länet blev 78 personer färre. Däremot går
Karlshamn emot länets andra fyra kommuner
där befolkningsutvecklingen är negativ och är
den enda kommun som ökat sitt invånarantal
med 143 invånare. Vilket är positivt och i
linje med kommunens vision Karlshamn 50
000. Kommunen planerar att ta fram en egen
befolkningsprognos utifrån visionen med fler
variabler än de staten använder när de tar fram sin
befolkningsprognos. Kommunen arbetar ständigt
med att ta fram fler markområden där det går att
bygga bostäder och har idag ett par stora projekt
som kommer generera fler bostäder vilket gör att

Karlshamns kommun 2019:
Befolkning:

32 473

Födelseöverskott:

-59

Inflyttade:		

1375

Utflyttade:

1177

Medelålder:

44,1 år

Försörjningsbörda: 0,87

Befolkningsutveckling i Karlshamns kommun 1980-2017
och prognos för 2018-2027

Karlshamns kommuns befolkningsutveckling
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Infyttning
och &utflyttning
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Jämförelse av antal inflyttade och utflyttade mellan 1980-2018

kommunen tror på en större befolkningstillväxt
än den staten har beräknat.

Kommunen hade år 2019 ett flyttningsöverskott
på 198 personer, totalt flyttade 1375 personer till
kommunen och 1177 flyttade från kommunen.
Den största delen flyttar från en kommun
utanför Blekinge. Det finns ett relativt stort
befolkningsutbyte mellan Blekinges kommuner.
Flyttningsöverskottet har i genomsnitt varit
250 personer per år, under de senaste fem
åren. Karlshamns kommun har därför sett en
ökning i antalet inflyttade vilket delvis berott
på det oroliga omvärldsläget. Inflyttningen
från utlandet har stått för en betydande del
av den totala befolkningsökningen, cirka 23%
av den totala inflyttningen till kommunen.
Inflyttningarna från utlandet är också betydligt
fler än utflyttningarna till utlandet vilket
följaktligen ger ett positivt flyttnetto.

Nattbefolkning och dagbefolkning är två
begrepp som används för att mäta förhållandet
mellan bostad och arbetsplats. Nattbefolkning
är de som bor i kommunen och arbetar i eller
utanför kommunen. Dagbefolkning är de som
arbetar i kommunen och bor i eller utanför
kommunen. Kommunens nattbefolkning
uppgår till ungefär 1200 personer fler än
dagbefolkningen vilket indikerar att Karlshamn
är en stark bostadsort samtidigt som det finns
attraktiva arbetsgivare i närliggande kommuner.

Inflyttning och utflyttning

In- och utflyttningar inom Blekinge län är
ungefär lika stora och balanserar därför ut
varandra. Befolkningstillväxten beror på att de
som flyttar från övriga län väljer att stanna i
större utsträckning än de som väljer att flytta ut
till övriga län.

Liksom många andra mindre kommuner är
Karlshamns kommun beroende av inflyttning
för att behålla eller öka invånarantalet. Detta
på grund av att inflyttningen bland annat
balanserar upp de negativa födelsetalen som i
medeltal har varit -60 personer/år de senaste
fem åren.

24

I kommunens enkäter svarade hela 80% av de
ensamstående pensionärerna i villa att de kan
tänka sig att flytta till hyresrätt, äldreboende eller
trygghetsboende, mer än hälften kunde tänka sig
flytta inom 9 år.
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Antal män och kvinnor per ålderskategori
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Befolkningspyramid Karlshamns kommun

Majoriteten efterfrågade en bostad med två rum
och kök samt en maximal hyra på mellan 4 0006 000 kr/månad.

kommunens samtliga ensamstående pensionärer
över 65 år som bor i villa kan över 60 % tänka
sig flytta om det finns ett attraktivt alternativ
anpassat för seniorer. Skulle en pensionär flytta
från en villa skapas flyttkedjor på upp till 4
bostäder som gynnar de flesta åldersgrupper i
nedstigande led.

Åldersfördelning
Åldersfördelning är ett mått på hur jämt
fördelade ålderskategorierna är sett över hela
befolkningen. Resultatet beror på variationer
i barnafödandet, antalet avlidna samt
flyttmönster inom specifika åldersgrupper.
Karlshamns kommun har en högre medelålder
än riksgenomsnittet. Bostadsbehovet ser
olika ut för de olika åldersgrupperna, tillgång
och efterfrågan av bostäder för specifika
åldersgrupper skapar delvis flyttkedjor inom det
totala beståndet.

Karlshamn har en åldrande befolkning. Det
betyder att försörjningsbördan väntas öka
i framtiden. Det ställer också krav på fler
äldreboenden och tillgänglighetsanpassade
bostäder.
Ålderskategorin 25-45 år är betydligt färre än
övriga riket vilket kan leda till ansträngningar på
bostadsmarknaden när de stora födelsekullarna
som idag är runt 50-60 år ska gå i pension.
Det bredare utbudet av arbete, kultur och
möjligheter till högre studier gör att ungdomar
generellt söker sig till större kommuner. Större
kommuner har även ett bredare utbud av
hyresrätter som för många unga är den första
typen av bostad. Ovanstående kan delvis
förklara varför det finns färre ungdomar i
Karlshamns kommun än motsvarande siffra i
riket.

Åldersfördelningen i befolkningspyramiden
ovan visar antalet män och kvinnor i procent
av den totala folkmängden i kommunen
för varje ålder upp till 100 år. Kommunens
åldersfördelning skiljer sig rätt stort i jämförelse
mot riket. Karlshamn har många invånare över
pensionsålder vilket betyder att det finns ett
växande behov av äldrevård och seniorboende.
Många äldre äger stora hus där de betalar en
låg hyra samtidigt som de betalat av alla lån. Av
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265

693

Bostadsbeståndet,
Flerbostadshus
efterfrågan och behov

Småhus
Småhus

Spe

Övriga 503
hus

199

8

Hur vi väljer att bosätta oss beror på flera faktorer
2138
så som ålder, ekonomi,
hushållets storlek och Hyresrätt
geografiskt läge. Olika befolkningsgrupper bor
också på olika vis. Bland sammanboende, såväl med
Bostadsrätt
som utan barn hemma, är småhus den överlägset
vanligaste boendeformen. Det finns cirka4340
16 000
bostäder i kommunen idag, huvuddelen finns inom
Karlshamn tätort.

Hyresrätt
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Bostadsrätt

8198
265

Under de senaste tio åren har bostadsproduktionen
i Karlshamns kommun uppgått till ungefär 500
bostäder vilket ger ett genomsnitt av cirka 50
bostäder per år i varierande upplåtelseform. Totalt
sett bor cirka 54% av kommuninvånarna i småhus,
40% i flerbostadshus, 4% i specialbostäder och 2% i
övriga typer av hus.
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2138

rätt

Hyresrätt
Hyresrätt

dsrätt

Bostadsrätt
Bostadsrätt

265
693

265

en tydlig trend är att allt fler vill bygga småhus i
storlek 5-6 rum och kök.
Flerbostadshusbeståndet
i Karlshamn Hyresrätt
uppgår
3
till 6 478 lägenheter varav cirka två tredjedelar
Bostadsrätt
är hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.
De flerbostadshus somHyresrätt
byggts de senaste tio
4340
åren har främst varit tvåor och treor. Dessutom
tillkommer nästan 700Bostadsrätt
specialbostäder vilka
inkluderar boenden för äldre, studenter och
funktionsnedsatta. Inga lägenheter, vare sig i
flerbostadshus eller småhus, har rivits sedan
693
statistikens
införande 2012.
Sammanställningen av enkätundersökningarna
503

503

199
Övriga hus
Övriga
hus

199
Specialbostäder
visar indikationer
på att fler hyresrätter

8
Hyresrätt
Hyresrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Hyresrätt

dsrätt
4340

Äganderätt
Bostadsrätt

8198

och 3lägenheter efterfågas. Kommunens
undersökningar behöver i framtiden kompletteras
Hyresrätt
med mer detaljerade studier på ortsnivå för att få
ett bättre underlag för Bostadsrätt
de lokala behoven.
Hyresrätt

Äganderätt

Bostadsrätt
I den generella sammanställningen
av enkätdata
bodde majoriteten, 53%, av enkätundersökningens
8198respondenter i villa, 36% bodde i lägenhet, 5%
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819

Flerbostadshus

Småhus

Småhus
Flerbostadshus

rätt

4340

Specialbostäder
2138

83

2138

Hyresrätt
Hyresrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt

Det finns i dagsläget drygt 8 900 småhus i
kommunen och den absoluta merparten av dessa är
äganderätter. Dock förekommer även några hundra
hyresrätter och bostadsrätter. Bland nyproducerade
småhus är storleken 3-4 rum och kök vanligast men

Specialbostäder
Övriga hus
Specialbostäder

SpeS

Övriga hus
Flerbostadshus
Flerbostadshus

Flerbostadshus

693

Småhus
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503

199
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Nuvarande boendeform
5%

4%

3%

5%

4%

3%

2% 7%

36%
2% 7%

36%

62%

45%

Radhus/parhus
62%

45%

bodde i radhus/parhus och 3% i en annan boendeform.
När samma grupp frågades om vilken typ av bostad
de skulle kunna tänka sig flytta till i framtiden svarade
42% att de kan tänka sig flytta till radhus/parhus.
Respondenterna förklarade sedan i fritext att de söker
efter marklägenheter eller flerbostadshus med hiss.
Lägenhet
Lägenhet
Tillgänglighetsanpassade bostäder efterfrågades också i
Villa Villa
betydande omfattning.
Radhus/parhus
Annan
Hyresrätt
Annan
Obesvarat
Bostadsrätt
Obesvarat
Hyresrätt
Äganderätt

Bostadsrätt

Annan

53%

53%

Äganderätt

Obesvarat

Annan

Mer än ett alternativ kunde kryssas (därav mer än 100%)

Obesvarat

62%
62%

Vilken typ av bostad som efterfrågas
12%

4%

Bostäder med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt
var tydligt mer efterfrågade än äganderätter.
Kvaliteterna servicenära, havsnära och naturnära är det
som genererar störst efterfrågan men det finns lokala
variationer.

4%

12%

52%

Andelen som kunde tänka sig flytta till lägenhet var
också större medan andelen som kan tänka sig flytta till
villa låg kvar på samma nivå som idag. När enkätsvaren
filtrerades på endaste de som svarat att de redan bor i
villa i orterna Asarum, Svängsta och Mörrum var det
bara cirka 25-35% som kunde tänka sig flytta till villa
igen, medan 40-70% ville flytta till radhus/parhus eller
lägenhet.

52%

Lägenhet
Lägenhet
42%

Bostads- och arbetsmarknaden

Villa Villa

42%

Radhus/parhus
Radhus/parhus
Annan

Annan

Obesvarat

Obesvarat

53%

53%

Mer än ett alternativ kunde kryssas (därav mer än 100%)

Vilken upplåtelseform som efterfrågas
2% 7%

62%

45%

Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Annan
Obesvarat

62%

Medianhyran för hyresrätter i Karlshamns kommun
har sedan statistikens införande legat stabilt på
cirka 81 kr per kvadratmeter. Prisutvecklingen
för bostadsrätter har i stort sätt varit positiv. I
genomsnitt har priset per kvadratmeter stigit med
omkring 2-5% per år. Marknadsförutsättningarna
för bostadsbyggande är bland annat beroende av
befolkningsökningen, mark- och byggkostnader och
attraktiviteten i kommunen. När det gäller priser på
småhus har utvecklingen varit positiv i Karlshamn
och priskillingens medelvärde har ökat med omkring
350 000 kr de senaste tio åren. Många äldre har ett
intresse av att bo kvar på samma ort om de skulle
byta eller sälja sin bostad. Äldre som flyttar från villor
skapar flyttkedjor och då kan marklägenheter bidra
till att frigöra de villor som de äldre ofta flyttar ut från.
Vidare finns en uppfattning om att många unga vuxna i
kommunen har förhållandevis god ekonomi och gärna
bor i två- och tre rumslägenheter, samt att också de
kan tänka sig marklägenheter. Även sjö- och havsnära
boende har efterfrågats av de fastighetsägare som yttrat
sig i programmets framtagande.

Mer än ett alternativ kunde kryssas (därav mer än 100%)

12%

4%
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Från en tidigare balans på bostadsmarknaden är
nu bedömningen att det i Karlshamn, i likhet med
de övriga kommunerna i Blekinge råder obalans på
bostadmarknaden. Länsstyrelsen i Blekinge gör varje
år en bedömning av bostadsmarknadsläget i samtliga
kommuner i länet.
Betalningsviljan är starkt beroende på läge och byggår.
Boende nära vatten ger högre betalningsvilja, samma
gäller för byggåret där bostäder som är byggda efter
2000 har ett högre kvadratmeterpris vid försäljning.

Arbetsmarknaden är tätt sammanknuten med bostadsmarknaden. Genom att erbjuda ett stort och varierat utbud av arbetsplatser skapas förutsättningar för
befolkningstillväxt. Karlshamns vanligaste näringsgrenar är 1. Vård och omsorg, 2. Tillverkning och utvinning, 3. Utbildning, 4. Handel och 5. Byggverksamhet.
De vanligaste yrkeskategorierna är 1. Undersköterska,
2. Grundskolelärare, Fritidspedagog, Förskolelärare,
3. Butikspersonal, 4. Skötare, vårdare och personliga
assistenter med flera och 5. Kontorsassistenter och sekreterare. Andelen förvärvsarbetare jämfört mot riket
är däremot lägre.

Kvaliteter som är viktiga när invånare letar boende i
Karlshamns kommun
Närhet till cykelbana

3,4

Närhet till förskolor eller skolor

2,2

Närhet till lekplats eller ytor för lek

1,9

Närhet till natur och park

4,1

Närhet till landsbygd

3

Närhet till kusten

3,9

Närhet till parkering

4

Närhet till kollektivtrafik

3,7

Närhet till handel och service

4,2
0

1

2

Diagram som visar vilka kvaliteter som är viktiga när invånarna letar i boende i Karlshamn.
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SÄRSKILDA GRUPPER
Ungdomar
Ungdomar är en av de grupper som har
svårast att etablera sig på den ordinarie
bostadsmarknaden. De har generellt sett sämre
ekonomiska förutsättningar varför små billiga
lägenheter är det som till stor del efterfrågas.
En trend som syns är att ungdomar väljer att bo
kvar hemma längre tid än förr, de flesta bildar
eget hushåll när de är 20-24 år gamla. Likt andra
jämförbara kommuner finns det i Karlshamn en
brist på små och billiga lägenheter i det totala
beståndet. Blekinge län har dessutom den högsta
ungdomsarbetslösheten i Sverige med cirka
17,8 % arbetslösa vilket leder till att många
ungdomar som vill flytta hemifrån tvingas bo
kvar hemma med sina föräldrar. Ungdomar
kan också ha svårt att få ett eget hyreskontrakt
då hyresvärdar vanligtvis ställer krav på fast
inkomst. Det är inte ovanligt att ungdomar
börjar sin karriär med visstidsanställning och
därför får ytterligare svårigheter att ta sig in på
bostadsmarknaden.

De ungdomar som placerades på HVB-hem/
stödhem när de kom till Sverige 2015 har nu
vuxit upp och är redo att flytta till ordinarie
boende. Detta innebär en oväntad påverkan
på marknaden som inte hunnit planeras för.
Kabo är därför inne i en process att säga upp
hyreskontrakten med migrationsverket som
betalar för HVB-placeringen.
Dagens lagstiftning ställer krav på att
allmännyttan ska drivas marknadsmässigt.
Det innebär att det är svårt att producera nya
billiga hyresrätter då kostnaden på dagens
bostadsmarknad är hög. Kommunen kan
dock genom markanvisningsavtal verka för
att inkludera små billiga lägenheter i större
planprojekt. De små lägenheterna skulle
delvis kunna finansieras genom andra dyra
bostadsrätter. En annan möjlighet är att se över
det befintliga bostadsbeståndet och försöka
tillgängliggöra mindre lägenheter inom det
befintliga beståndet. Riktade insatser för att
skapa flyttkedjor kan på sikt även påverka
bostadsmarknaden positivt.
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SOCIALTJÄNSTLAG
(2001:453)
I socialtjänstlagen finns
bestämmelser om kommunens
ansvar för boendesituationen
när det gäller personer med
funktionsnedsättning. Av
lagen framgår att kommunens
politiska nämnd ska medverka
till att den enskilda får en
meningsfull sysselsättning
och får bo på ett sätt som
är anpassat efter individens
behov av särskilt stöd.
Kommunen ska också inrätta
bostäder med särskild
service för de personer med
funktionsnedsättning som
behöver ett sådant boende.

Funktionsnedsatta
Den som har en funktionsnedsättning har
rätt att få stöd och hjälp för att kunna leva
som andra och aktivt kunna delta i samhället.
Funktionsnedsättningen kan vara av till exempel
sjukdom eller skada som är fysisk, psykisk,
intellektuell eller en kombination av dessa.
Karlshamns kommun har tre boendeformer
anpassade för vuxna med funktionsnedsättning;
gruppbostad, servicebostad och särskild
anpassad bostad.
Gruppbostäder är till för personer med
funktionsnedsättning som har ett stort behov
av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av
ett litet antal lägenheter samt gemensamhetsdel
med kök och vardagsrum. I en gruppbostad kan
du få stöd och hjälp från personal dygnet runt.
Servicebostäderna är en mellanform mellan
helt självständigt boende i egen lägenhet och
gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet och
kan tillkalla personal dygnet runt. Lägenheten
ligger ofta i ett vanligt bostadshus. Det finns
även gemensamma utrymmen för service och
gemenskap.
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Särskilt anpassad bostad avser en bostad till
personer med funktionsnedsättning. Bostaden
har en viss grundanpassning till den enskildes
behov, men bostaden saknar fast bemanning.
Stöd och service i anslutning till boendet kan
vid behov ges till exempel personlig assistans,
boendeteam och hemtjänst.
Den som drabbas av en funktionsnedsättning
kan vara i behov av att anpassa bostaden.
Bostadsanpassningsbidraget (BAB) är ett
kommunalt bidrag som syftar till att vara ett
stöd för de anpassningar av bostaden som kan
behöva göras om en funktionsnedsättning
har inträffat. Mer information om
bostadsanpassningsbidraget går att finna på
kommunens hemsida.
Just nu pågår detaljplanearbete för att tillskapa
ytterligare kommunala LSS(Lagen om Stöd och
Service) - och SOL(Socialtjänstlagen)-bostäder
i Svängsta. Arbetet beräknas vara klart till år
2020.
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Äldre
I Sverige förväntas andelen äldre personer
att öka stort. Orsaken är bland annat de stora barnkullarna som föddes på 1940-talet och
att människor idag lever längre. En ökad ålder
ställer högre krav på tillgänglighet i boendet. De
flesta äldre vill bo kvar i sitt sociala sammanhang och är därför inte lika benägna att leta efter
nya bostadsområden. Däremot kan många äldre
tänka sig flytta till ett mer tillgänglighetsanpassat
boende om utbudet finns. Tillgängligheten på
bostäder som erbjuder god livskvalitet senare i
livet är ur en social aspekt mycket viktigt då det
ofta främjar trygghet och gemenskap. Många
seniorer lever idag i ofrivillig ensamhet och den
psykiska ohälsan bland målgruppen ökar dramatiskt. I samarbete med Karlshamns kommun och
Arbetsförmedlingen har företaget Schvung tagit
initiativ till satsningen ”Seniorer – för liv och
lust” i syfte att ersätta den destruktiva ensamheten med glädje och gemenskap. Inom ramen för
projektet har sju arbetssökande personer anställts av Karlshamns kommun under ett år för

att aktivt möta människor i behov av gemenskap
och stöd utöver det vanliga. Arbetsförmedlingen
finansierar tjänsterna och Schvung projektleder
satsningen. Äldre som flyttar från villor skapar i
många fall långa flyttkedjor. Kommunen genomförde därför en enkätundersökning riktad
till samtliga av kommunens invånare som var
ensamstående, 65 år eller äldre samt bodde i villa. Totalt sett skickades strax över 1 000 enkäter
ut med post till de olika hushållen. Kommunen
fick tillbaka strax under 500 svar, vilket ger ett
bra statistiskt underlag för de äldres behov och
efterfrågan. Karlshamnsbostäder testade hösten
2017 att ge de ensamstående äldre i villa förtur
att flytta inom den kommunala bostadsmarknaden om de ville flytta till en lägenhet. Resultatet
blev att ett tiotal personer flyttade från sina
villor, de som sedan flyttade till villorna var i
huvudsak unga familjer vilket gav en positiva
flyttkedja. Försöket med riktade insatser visar att
förtursplatser kan vara en metod som ger positiva effekter inom hela bostadsbeståndet.
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För de äldre som inte är i behov av någon
vård är enligt kommunens undersökningar
marklägenheter och tillgänglighetsanpassade
lägenheter med tillgång till hiss mycket
efterfrågade. Framförallt är det storlekar på
mellan 1-2 rum och kök som efterfrågas samt
en maximal boendekostnad på cirka 5 000 kr.
Många väljer att bo kvar i sina villor då de har
betalat av lån och bor billigare än motsvarande
lägenhetsstorlek. Ofta är dock inte kostnader för
underhåll och dylikt inräknade i boendekalkylen
för villa vilket gör att den reella kostnaden
för eget hus i många fall är jämförbar med att
bo i lägenhet. Genom att sälja sin villa kan
äldre komma åt bundet kapital som sedan kan
sparas eller investeras för att jämna ut framtida
hyreskostnader.
Kvaliteter som efterfrågas är generellt närhet
till service, kollektivtrafik och park- eller
grönområden. Lägenheterna kan antingen
vara vanliga hyreslägenheter eller i form av
seniorboende som riktar sig till medelålders och
äldre men som inte förutsätter biståndsbeslut
enligt 5 kap. 6§ socialtjänstlagen.

För nuvarande finns det inga vakanser i
seniorbostadsbeståndet. Särskilda boende för
äldre eller äldreboende är en boendeform som
kräver beslut enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen.
De boende har ett behov av vård och personal
finns följaktligen dygnet runt. Sammanlagt
finns det cirka 400 särskilda boende för äldre
i Karlshamns kommun. Östralycke är ett
toppmodernt exempel på äldreboende som
öppnade ytterligare en flygel 2018.
Trygghetsboende är en boendeform för de som
inte är i behov av vårdinsatser och därmed inte
platsar på ett äldreboende. Denna boendeform
kräver inget beslut från omsorgen och riktar sig
framförallt till personer över 70 år. På boendet
finns det dagligen personal, varje person har
sin egen lägenhet men det finns ofta tillgång till
en social mötesplats och gemensamhetslokaler.
I Karlshamns centrala delar finns runt 50
trygghetsbostäder. Kommunen ser också en
ökad efterfrågan på denna typ av boende.

SOCIALTJÄNSTLAG
(2001:453)
Enligt socialtjänstlagen ska
socialnämnden dels verka för
att äldre människor får goda
bostäder, dels ge dem som
behöver det stöd och hjälp
i hemmet. Kommunen har
också ansvar för att inrätta
särskilda boendeformer för
service och omvårdnad för
äldre människor som behöver
särskilt stöd.

32

SÄRSKILDA GRUPPER

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

120

Nyanlända
Sverige har under de senaste åren haft en stor
ökning av nyanlända bland annat på grund
av det svåra humanitära läget i Syrien. För
Karlshamn har den utrikes invandringen
varit avgörande för att upprätthålla en
befolkningstillväxt. Det finns emellertid brist
på bostäder även för denna grupp. Bland annat
beror det på underskott av hyresrätter och stora
lägenheter.
När en nyanländ blir anvisad eller frivilligt
bosätter sig i Karlshamn ansvarar kommunen
bland annat för mottagande och praktisk hjälp
i samband med bosättning. Meningen är att
en nyanländ person ska få förutsättningar att
etablera sig i samhället.
Blekinge län är ett av de län som tagit emot flest
nyanlända i förhållande till invånarantalet. År
2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft
vilket innebär att migrationsverket kan anvisa
nyanlända personer till en kommun.
Bostadsbehovet inom gruppen är svår att avgöra
då det varierar från ensamkommande barn
till hela familjer. De ensamkommande barnen
placeras på hem för vård och boende (HVB).
Många väljer också att flytta in hos släktingar
som redan etablerat sig på bostadsmarknaden
och därav är trångboddheten större för denna
grupp. Som nyanländ kan det vara svårt att till
exempel få lån till att köpa småhus.

Denna grupp har därför generellt sett ett behov
av antingen små billiga lägenheter eller stora
lägenheter. De asylsökande som får permanent
uppehållstillstånd följer ofta samma flyttmönster
som inrikes födda.

LAG (2016:38) OM
MOTTAGANDE AV VISSA
NYANLÄNDA INVANDRARE
FÖR BOSÄTTNING
Kommunernas så kallade
bosättningsansvar innebär
att en kommun efter
anvisning är skyldig att ta
emot en nyanländ person
för bosättning. Syftet
är att nyanlända ska få
förutsättningar att etablera
sig i samhället. Lagen innebär
att en kommun ska kunna
anvisas att ta emot ett visst
antal personer. Hur många
nyanlända personer en
kommun kan anvisas att
ta emot beror bland annat
på kommunens storlek och
arbetsmarknadsläge.
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Studenter

Ekonomiskt utsatta och hemlösa

Högskolan BTH:s campus i Karlshamn ger
staden en unik möjlighet till kreativ tillväxt och
kunskapsdrivna företag. Det är därför viktigt att
studenter får bra bostäder som det är lätt att nå
högskolan ifrån. Karlshamnsbostäder erbjuder
idag 100 studenter förtur i kösystemet och har
en bostadsgaranti som utlovar alla studenter
boende inom en månad. Studentbostäderna
finns i området Fridhem som ligger en 10
minuters busstur från högskolan.

Hushåll som inte har tillräckliga ekonomiska
förutsättningar för att hyra bostad under de
krav som vanligen ställs är en grupp som
behöver stöd. Det är viktigt att kommunen tar
ansvar för dessa människor, då bostad är ett
grundläggande behov för att få resten av livet
att fungera. I Karlshamn tillhandahåller det
kommunala bostadsbolaget lägenheter som de
hyr ut på särskilda villkor till ekonomiskt och
socialt utsatta som ej blivit godkända på den
ordinarie bostadsmarknaden. Bolaget har även
jämförelsevis låga krav på inkomst i förhållande
till hyra.

Hur högskolans framtid ser ut kan vara svår
att förutse då många beslut fattas på högre
nivå, men i och med den nationellt sett ökande
gruppen unga vuxna finns det anledning att
tro att antalet utbildningsplatser kan öka de
kommande 10-20 åren. Karlshamn ska ha
en beredskap för detta och vara beredd på
att inkludera studentbostäder i nya centrala
stadsbyggnadsprojekt.

34

Enligt den senast publicerade statistiken fanns
det 2011 ungefär 34 000 hemlösa i Sverige
varav 197 i Blekinge. Karlshamn hade under
dessa undersökningar inga akut hemlösa, men
däremot ett 40-tal personer i olika former av
kommunalt stödda boenden. Arbetet för att
hålla nere hemlösheten måste fortsätta och det är
viktigt att kommunen tar hjälp av länsstyrelsen
som har i uppdrag att erbjuda stöd i dessa frågor,
men också har ett tätt samarbete med Kabo där
tydliga ägardirektiv kan bidra till en mer socialt
hållbar bostadssituation.

SÄRSKILDA GRUPPER

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

122

Bild skitterphoto - pexels.com

AVSLUTNING
Sammanfattning
Kommunen ska enligt bostadsförsörjningslagen
(2000:1 383) skapa förutsättningar för alla att leva
i goda bostäder. Det är därför viktigt att kunna
erbjuda ett varierat utbud av bostäder som matchar
människors behov. Ett brett utbud av bostäder
i varierande boendeformer och i välfungerande
boendemiljöer är avgörande för Karlshamns
attraktivitet. Människor har olika behov i olika
skeden av livet och behöver kunna anpassa sitt
boende efter hur livssituationen ser ut. Kommunen
behöver planera för alla grupper i samhället med
olika behov, önskemål och betalningsförmåga.
För att ett samhälle ska fungera tillfredsställande
behövs ett tillräckligt utbud av bostäder för att
möta efterfrågan även från hushåll med begränsat
ekonomiskt utrymme.
De undersökningar/enkäter som har genomförts
samt nuläget talar för att en prioritering av
flerbostadshustillskott – lägenheter företrädesvis
hyresrätter – krävs för att utvecklingen ska gå i

önskvärd riktning. Ett särskilt fokus bör läggas på
bostäder som kan fungera som seniorboende och
bostäder som har hög tillgänglighet men som ändå
inte klassificeras som Trygghetsboenden.
Då en kommun oftast inte är den som bygger
bostäder krävs ett antal åtgärder som kan stimulera
och bana väg för både det egna bostadsbolaget och
andra entreprenörer. Att skapa förutsättningar,
utarbeta snabbare processer (planer, beslut med
mera) är kommunens viktigaste verktyg för att
stimulera bostadsmarknaden. För att kommunen
ska kunna arbeta mot målen och riktlinjerna som
programmet sätter upp har en prioriteringslista
med åtgärdsförslag tagits fram. Genom att arbeta
med de åtgärdsförslag som beskrivs i listan är det
kommunens vision att skapa bra förutsättningar
för bostadsförsörjningen till kommunens alla
medborgare.

INLEDNING
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Nulägeskarta av pågående
planer och projekt
Kommunen har flera olika projekt på gång
som kommer generera bostäder av varierande
upplåtelseform men också andra funktioner som
behövs när kommunen bygger fler bostäder.
För att se en mer detaljerad beskrivning av
utvecklingen av kommunens olika orter se gällande
översiktsplan Karlshamn 2030. I översiktsplanen
beskriver kommunen genomgående vilka områden
som ska utvecklas eller bevaras samt vilken
utvecklingsinriktning olika områden har.
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I takt med kommunens utveckling gäller
översiktsplanens utvecklingsinriktning tillsammans
med riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Med
anledning av detta beskrivs inte varje område i
bostadsförsörjningsprogrammet utan för en detaljerad
beskrivning av varje område hänvisar kommunen
till översiktsplanen. För att ta del av kommunens
alla pågående planer och projekt kan ni besöka vår
hemsida karlshamn.se/bo-trafik-miljö/översiktligaplaner/pågående-planarbeten. Tack!
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-08-19,
att godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2020-08-19, och till denna
tillhörande bilagor, samt
att anta förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort enligt 3 kap.19 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan.
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes
förslaget ut på granskning. Efter granskningen har få ändringar gjorts, främst handlar det
om redaktionella ändringar och förtydliganden i förslaget. Nedan listas vilka ändringar
som gjorts efter granskningstiden.
Planbeskrivningen
 Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer,
kommunikationssystem med mera.
 Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och
vattenanvändning.
 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
 Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.
 Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.
 Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i
kransbebyggelsen.
 Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i
granskningsversionen).
 Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling
i kransbebyggelsen.
 Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver
utvecklingen av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i
kransbebyggelsen.



Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i
centrala Svängsta.
Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är
strategiskt bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.
Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.
Avsnitt om strålning har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivningen
 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
 Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.
 Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.
Ändringarna är markerade med röd text i planbeskrivningen och i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-11
Antagandehandling ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – Svängsta 2040”,
bestående av:
- Planbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Karta för mark- och vattenanvändning, daterad 2020-08-19
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18
- Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu
Miljöstrateg Jesper Bergman
Planarkitekt Anna Lyggemark
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-08-19
att godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2020-08-19, och till denna
tillhörande bilagor
att anta förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort enligt 3 kap.19 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Sammanfattning
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan.
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes
förslaget ut på granskning. Efter granskningen har få ändringar gjorts, främst handlar det
om redaktionella ändringar och förtydliganden i förslaget. Nedan listas vilka ändringar
som gjorts efter granskningstiden.

Planbeskrivningen











Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer,
kommunikationssystem med mera.
Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och
vattenanvändning.
Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.
Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.
Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i
kransbebyggelsen.
Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i
granskningsversionen).
Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling
i kransbebyggelsen.
Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver
utvecklingen av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i
kransbebyggelsen.






Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i
centrala Svängsta.
Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.
Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är
strategiskt bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.
Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Avsnitt om strålning har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivningen
 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
 Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.
 Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.
Ändringarna är markerade med röd text i planbeskrivningen och i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-11
Antagandehandling ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – Svängsta 2040”,
bestående av:
- Planbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Karta för mark- och vattenanvändning, daterad 2020-08-19
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18
- Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu
Miljöstrateg Jesper Bergman
Planarkitekt Anna Lyggemark
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-13

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/106

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
226
178

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort - beslut om antagande
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-08-19
att godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2020-08-19, och till denna
tillhörande bilagor
att anta förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort enligt 3 kap.19 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Sammanfattning
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan.
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes
förslaget ut på granskning. Efter granskningen har få ändringar gjorts, främst handlar det
om redaktionella ändringar och förtydliganden i förslaget. Nedan listas vilka ändringar
som gjorts efter granskningstiden.

Planbeskrivningen









Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer,
kommunikationssystem med mera.
Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och
vattenanvändning.
Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.
Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.
Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i
kransbebyggelsen.
Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i
granskningsversionen).
Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling
i kransbebyggelsen.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(2)
Dnr: 2018/106

Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver
utvecklingen av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i
kransbebyggelsen.







Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i
centrala Svängsta.
Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.
Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är
strategiskt bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.
Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.
Avsnitt om strålning har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivningen
 Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
 Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.
 Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.
Ändringarna är markerade med röd text i planbeskrivningen och i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
1 Planbeskrivning
2 Karta för mark- och vattenanvändning med legend, 1_20000 A4
3 Miljökonsekvensbeskrivning
4 Samrådsredogörelse
5 Granskningsutlåtande
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-11
Antagandehandling ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – Svängsta 2040”,
bestående av:
- Planbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Karta för mark- och vattenanvändning, daterad 2020-08-19
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19
- Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18
- Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu
Miljöstrateg Jesper Bergman
Planarkitekt Anna Lyggemark

Bakgrund och överväganden
Anna Lyggemark
Planarkitekt

131

SVÄNGSTA 2040
Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort
Karlshamns kommun, Blekinge län
Antagandehandling 2020-08-19

Stadsbyggnadsavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
132

Förord
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj 2015 och är ett kommunövergripande dokument. I
översiktsplanen är Svängsta utpekad som en viktig tätort för kommunen och som ett område med stor
potential att kunna utvecklas.
Det finns en generell viljeriktning från kommunens sida att Svängsta ska förtätas med naturnära och
attraktiva boenden samtidigt som närings- och föreningslivet ska stärkas och ortens kulturmiljöer
bevaras. Ett fördjupningsarbete som pekar ut möjligheter för en sådan utveckling är ett viktigt steg mot
en hållbar utveckling för både Svängsta och kommunen som helhet.
Under våren 2018 inleddes planarbetet med en tidig dialog och workshop med de som bor och verkar i
Svängsta. Under hösten 2018 och vintern 2018/2019 har dialogen fortsatt med både kommunens egna
tjänstepersoner, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Svängstas samhällsförening.
Hösten 2019 ställdes planen ut på samråd för allmänheten och myndigheter att ta del av. Under vintern
2019/2020 reviderades planförslaget något och ställdes sedan ut för granskning under våren 2020.
Sommaren 2020 genomfördes de sista justeringarna av planarbetet inför dess antagande.

Medverkande

Planhandlingar

Illustrationer och fotografier,
om inget annat anges:
Anna Lyggemark

Planbeskrivning, daterad 2020-08-19
Markanvändningskarta, daterad 2020-08-19
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-08-19
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18
Granskningsutlåtande, daterad 2020-08-19

Arbetsgrupp:
Emina Kovacic, stadsarkitekt
Anna Lyggemark, planarkitekt
Jesper Bergman, miljöstrateg
Tjänstepersoner på Karlshamns kommun har
medverkat planarbetet.
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BAKGRUND

En ändring av översiktsplanen
innebär att ett specifikt
område, antingen geografiskt
eller funktionellt, lyfts ut från
kommunens översiktsplan och
studeras mer ingående i ett
fördjupningsarbete.

en workshop tillsammans med invånare i
Svängsta där utvecklingsmöjligheter och brister
diskuterades gruppvis.

Genom en ändring av översiktsplanen kan
kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor
och på så sätt hålla kommunens översiktsplan
uppdaterad.
En sådan ändring kan täcka allt från större
områden till enskilda kvarter, beroende på
ändringens syfte. Hur detaljerad fördjupningen
ska vara beror dels på dess syfte och dels på
vilka planeringsfrågor som ska behandlas i
planförslaget.

För att gå vidare med arbetet efter den inledande
workshopen skapades en tjänstemannagrupp
inom kommunens egen organisation där
utvecklingsförslag och behov presenterades och
diskuterades vid olika tillfällen. En tidig dialog
har även förts med bland annat Länsstyrelsen
Blekinge, Region Blekinge och Blekingetrafiken
där olika regionala frågor har diskuterats.
I mars 2020 fördes även en dialog
med kommunens ungdomsråd där
utvecklingspotentialer i Svängsta diskuterades i
en gemensam workshop.
En löpande dialog med medborgare, tjänstemän
och politiker kommer föras under hela
planprocessen för att hela tiden kunna förankra
planförslaget hos olika aktörer.

Syfte och mål med
ändringen
Syftet med ändringen är hitta nya miljöer för
byggnation i Svängsta och samtidigt skapa
förutsättningar för upprustning av befintliga
miljöer. Genom att ta fram ett mer detaljerat
planeringsunderlag för utvecklingen av Svängsta
kan en helhetsbild över tätortens möjligheter tas
fram och vägleda framtida beslutsfattanden.
Fördjupningsarbetet syftar vidare till att
stärka dialogen mellan kommuninvånare och
Karlshamns kommun för att på så sätt kunna öka
förståelsen mellan båda parternas avsikter med
den framtida markanvändningen.

Process

Dokumentets
uppbyggnad
Dokumentet är uppdelat i två delar, ortsanalys
och planförslag. I ortsanalysen beskrivs bland
annat Svängstas lokala förutsättningar, behov,
identitet, styrkor och svagheter.
Planförslaget är indelat i tre delar och redovisar
utvecklingsmöjligheter för Svängsta tätort.
I bifogad miljökonsekvensbeskrivning
presenteras både sociala och miljömässiga
konsekvenser som planförslaget bedöms
medföra.

Planens avgränsning

Planarbetet startade i januari 2018 med att
kommunstyrelsen beslutade att en fördjupning
av översiktsplanen skulle tas fram för Svängsta
tätort. I april 2018 anordnade kommunen

Planens funktionella avgränsning utgår från de
frågor som anses ha betydelse för Svängstas
utveckling utifrån de dialoger som har
genomförts under planprocessen.
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Planområdesgränsen är grovt avgränsad
och utgår från identifierade strukturer och
hänsynsområden.
Planförslagets tre delområden är:

Centrala Svängsta, Kransbebyggelsen samt
Abborre- och Hundsjön.
Dessa delområden utgår från indelningen i den
kommuntäckande översiktsplanen men har i den
här ändringen utvecklats och anpassats för att
spegla dagens behov. Området omfattar cirka
485 hektar.

6
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MÅL, PLANER OCH PROGRAM
Karlshamns roll i regionen och
samverkan med närliggande
kommuner är en viktig del av
Karlshamns utveckling. Genom
att förhålla sig till regionala mål
och strategier ämnar planförslaget
kunna uppnå en långsiktigt
hållbar utveckling både ur ett
internationellt, nationellt, regionalt
och lokalt perspektiv.

Globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Vision för Sverige 2025
Boverket har, på uppdrag av regeringen, tagit
fram en vision för Sverige 2025. I visionen
redovisas tolv Sverigebilder som visar vägar
för framtidens samhällsplanering. Visionen kan
användas som idéunderlag och inspiration till
åtgärder på både nationell och lokal nivå för att
styra riktningen mot ett hållbart samhälle.

”NY BEBYGGELSE TILLKOMMER
FRAMFÖRALLT GENOM FÖRTÄTNING”
- Vision Sverige 2025

Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 stycken
miljökvalitetsmål vilka tillsammans beskriver
kvaliteten och tillståndet för Sveriges miljö samt
natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Det övergripande målet
är att kunna lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Mer information om
de olika målen går att hitta på Naturvårdsverkets
hemsida. Hur planförslaget förhåller sig till
miljömålen redovisas mer ingående i bilagan
”Miljökonsekvensbeskrivning”.

De 17 globala hållbarhetsmålen från www.globalamalen.se

De globala hållbarhetsmålen är framtagna av
FN:s utvecklingsprogram UNDP. Målen är ett
sätt att göra medlemsländerna mer medvetna
om hur arbetet mot en hållbar utveckling
kan genomföras på en nationell, regional och
kommunal nivå.
I varje mål finns ett antal delmål som är lite
mer konkreta i sin utformning. Dock är de
fortfarande av en generell karaktär men målen
som helhet är viktiga att beakta i den fysiska
planeringen. Detta eftersom kommunernas
översiktsplaner och detaljplaner blir som ett
verktyg för att kunna tillämpa åtgärder som leder
mot en mer hållbar utveckling.
Karlshamns kommun har 2018 beslutat att arbeta
för de globala målen mot en hållbar utveckling.
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Kommuner har det samlade ansvaret för
att åstadkomma en god livsmiljö och att
de nationella målen anpassas på en lokal
nivå. Karlshamns kommun har därmed
fler betydelsefulla uppgifter i arbetet för
att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom
sitt myndighetsarbete och sitt ansvar för
samhällsplanering, dels genom åtgärder inom sin
egen verksamhet. Hållbar utveckling är därför
ett prioriterat övergripande mål för Karlshamns
kommun som 2006 blev medlem i föreningen

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort
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Sveriges Ekokommuner, SEKOM. Inom
föreningen utbyter både politiker och tjänstemän
erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2017-2020
Åtgärdsprogrammet är ett sett att
uppmärksamma viktiga insatsområden och
åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart
Blekinge. Programmet ska vara stöd vid
långsiktiga beslut och inspirera till en grön
framtid.

För att främja de nationella miljökvalitetsmålen
har olika åtgärder tagits fram. Detta
fördjupningsarbete berör nästan alla målen på
ett eller annat sätt. Det handlar om att synliggöra
konsekvenser för miljömålen vilket tas upp i
bilagan ”Miljökonsekvensbeskrivning”, men
också att planera för potentiella områden för
exempelvis vind, sol, biomassa och så vidare.
Det här fördjupningsarbetet berör inte något
sådant område men det beaktas i kommunens
översiktsplan som helhet.
En annan åtgärd handlar om att planera lokaler
för handel så att de är tillgängliga för gång- cykeloch kollektivtrafik, något som behandlas i det
här planförslaget där fokus finns på ett hållbart
resande. Även gång- och cykeltrafik ska enligt
åtgärdsprogrammet prioriteras, vilket också
beaktas i fördjupningsarbetet.
En annan viktig del för att uppnå miljömålen är
att kommunen integrerar grön infrastruktur vid
fysisk planering. För att förankra arbetet med
grön infrastruktur ska Länsstyrelsen Blekinge
ta fram en regional handlingsplan. Som en
vägledning i det arbetet finns en rapport från
2019 som heter ”Plattform för arbetet med grön
infrastruktur i Blekinge län”.
I denna rapport framgår vikten av att ta hänsyn
till naturen och hushålla mark och vatten. För
sjöar och vattendrag finns ett övergripande
mål att de ska ha ”minst god ekologisk status
eller potential och god kemisk status” samt
att ”Sjöar och vattendrag har strukturer för
vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer
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och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter
som en del i en grön infrastruktur.

Attraktiva Blekinge
Region Blekinge har tagit fram ett flertal
strategier och planer för Blekinges gemensamma
utveckling. Regionens övergripande
strategi, Attraktiva Blekinge – Regional
utvecklingsstrategi 2014-2020, anger den
gemensamma färdriktningen mot en hållbar
utveckling i Blekinge och är därför grundat i
vilka utmaningar som finns i länet. I Attraktiva
Blekinge ligger fokus på en god uppväxtmiljö,
rikt arbetsliv samt god tillgänglighet för både
kollektivtrafik, arbetsmarknadsområden och
digital offentlig service. Även besöksnäringen är
en viktig del av Blekinges identitet och utveckling
och är därför en stor del av framtidens Blekinge.

Karlshamns kommuns
översiktsplan 2030
Karlshamns översiktsplan 2030, vilken
antogs 2015-05-04 av kommunfullmäktige, är
en långsiktig vision för hela kommunen, en
utblick mot framtiden. Dokumentet redovisar
hur kommunens mark- och vattenområden
ska användas samt hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen
är vägledande och kan ses som underlag för
beslut vid detaljplanering, bygglovshantering
och tillståndsprövning. Översiktsplanen är
följaktligen inte juridiskt bindande men är ett
viktigt instrument att ta ställning till när områden
utvecklas
Karlshamns kommun har goda förutsättningar
för att aktivt och långsiktigt delta i arbetet
med omställning till ett hållbart samhälle.
Översiktsplanen har som övergripande mål att
kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där
en social, ekologisk och ekonomisk dimension
beaktas och planen visar på hur detta kan ske.
Översiktsplanen är av strategisk karaktär och
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klargör långsiktiga strukturella frågeställningar
och utvecklingsstrategier för kommunen.
Huvudinriktningen är att Karlshamn ska
växa genom komplettering och förtätning
i kombination med byggande i strategiska
lägen. Förutom förtätning är närhet till service
och natur, funktionsblandning, hållbara
kommunikationer, god infrastruktur, miljövänlig
energi och levande landsbygd de ledord
som utgör grunden för den utveckling som
presenteras i översiktsplanen.
Översiktlig planeringen är en ständigt pågående
process då nya frågor väcks och förutsättningar
ändras över tid. För att översiktsplanen ska fylla
sin funktion som aktuellt inriktningsdokument
måste planförslaget följas upp i en så kallad
kontinuerlig översiktsplanering. Vid sådan
uppföljning kan det visa sig vara aktuellt
att ändra något i översiktsplanen genom ett
fördjupningsarbete som enbart fokuserar på
själva ändringen i sitt planförslag. En ändring av
översiktsplanen för Svängsta tätort är ett exempel
på ett sådant fördjupningsarbete.

”En förutsättning för utvecklingen är att hitta
nya miljöer för byggnation samtidigt som det
skapar förutsättningar för upprustning av
befintliga miljöer!”
- Karlshamns översiktsplan 2030
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Svängstas koppling till
internationell, nationell
och regional planering
I Vision för Sverige 2025 framgår det att
befolkningen i små orter runt om i Sverige
minskar. I Svängsta ökar istället invånarantalet,
vilket gör det extra viktigt att värna om den
utveckling som sker i orten.
För att Svängsta ska fortsätta växa måste
Karlshamns kommun skapa förutsättningar där
bland annat attraktiva boenden, möjlighet till
distansarbete och ett levande näringsliv gynnas
och utvecklas.
Region Blekinges strategi Attraktiva Blekinge
är på många sätt inkorporerad med Sveriges
nationella mål och strategier, men är anpassad till
att appliceras på en regional nivå. Detta innebär
att de insatser som föreslås i Attraktiva Blekinge
är mer regionalt och lokalt anpassade än Sveriges
nationella strategier och kan tydligare kopplas till
Svängstas utveckling.
Karlshamns kommun måste arbeta tillsammans
med de aktörer som finns i Svängsta för att
kunna förverkliga en hållbar utveckling av
tätorten. Genom samarbete och dialoger kan
strategiska lösningar för framtiden tas fram
vilka går i enlighet med globala, nationella och
regionala mål, men som är anpassade till en lokal
utvecklingsnivå.
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Lekplats vid Svängstabadet
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En ortsanalys är en sammanställning av den
kunskap som politiker, allmänheten och
tjänstemän behöver för att kunna förstå
platsens historia, dagens situation och
utvecklingsmöjligheter. Boverket har på
uppdrag av Regeringen utvecklat en metod för
ortsanalyser till stöd för kommunernas arbete
med att stärka sina städer och tätorter. Enligt
Boverkets framtagna metod ska ortsanalysen
ge en bild av platsen, dess livsmiljö och dess
förhållande till omgivningen.

I det här arbetet har Boverkets metod för
ortsanalyser anpassats till arbetet med
Svängstas utveckling och orten har analyserats
utifrån tre olika perspektiv: Svängstas
förutsättningar, Svängstas identitet
samt Svängstas styrkor och svagheter.
Genom att dela in analysen i dessa tre
delar går det forma en bild av Svängstas
utvecklingsmöjligheter som baseras både på vad
som finns i orten idag men också utifrån ortens
egna identitet och “själ”.

Mörrumsån från Brovägen
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ORTSANALYS del 1 - Svängstas förutsättningar
Den första delen av analysen
fokuserar på hur Svängsta ser ut
idag, vilka förutsättningar som finns
inför ortens kommande utveckling
och hur orten har utvecklats genom
tiderna.

Här ligger Svängsta!
Svängsta är en av Karlshamns kommuns
sju tätorter och ligger cirka 1 mil norr om
Karlshamn tätort. Svängsta sträcker sig längs
Mörrumsån och länsväg 126. Länsväg 126 går
mellan Karlshamn och Bredhult via Alvesta.

Markägoförhållanden
Karlshamns kommun äger många fastigheter
i Svängsta tätort, främst fastigheter i tätortens
utkant där de stora grönområdena finns.
De helägda bolagen Karlshamnsbostäder
(KABO) och Karlshamnsfastigheter AB äger
också flertalet fastigheter i Svängsta, bland annat
centrumbyggnaderna, stora delar av Marieberg
och fastigheten där Halda Utvecklingscentrum
ligger.

Plansituation
Kommunens översiktsplan

I Karlshamns kommuns översiktsplan beskrivs
Svängsta som ett levande samhälle med
en tydlig identitet. Generellt finns en vilja
från kommunen att utveckla näringsliv och
företagande i Svängsta, att vårda historien och
verka för naturnära attraktiva boenden där även
en bra skola är en viktig målsättning. Det finns
därmed ambitioner i översiktsplanen att förtäta
inom tätorten samtidigt som Svängstas kulturoch naturmiljöer bevaras.
Svängsta är i översiktsplanen uppdelad i tre
utvecklingsområden, vilka har legat till grund för
det här fördjupningsarbetet.

Detaljplaner och
områdesbestämmelser

Planområdet regleras till stor del av befintliga
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det är
främst i kransbebyggelsen det finns områden
som inte idag är detaljplanerade.
På nästa sida illustreras detaljplanerade områden
med gult och rött.

Svängsta

Karlshamn

Ronneby

Sölvesborg
12
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Laga kraft-vunna detaljplaner i Svängsta 2019
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Historisk tillbakablick
Svängsta sattes på kartan i juli 1874 då den
smalspåriga järnvägen mellan Karlshamn och
Vislanda öppnades. Det var när järnvägen kom
som samhället började byggas och den första
fabriken i Svängsta uppkom 1876. Det var
ingenjören Anton Christensson som startade
industrin och den kom att heta “Christenssons
smedja”.
Under samma tidsperiod var fabrikören och
urmakaren Henning Hammarlund på genomresa
i Sverige för att hitta en lämplig plats för sin
urfabrik. Henning ansåg Svängsta vara ett
strategiskt val tack vare järnvägen och närheten
till Karlshamn med dess aktiva hamn.
Henning lade då grunden för Haldafabriken
som från början tillverkade fickur men som
senare kom att övergå till att tillverka bland annat
skrivmaskiner.

Under Haldafabrikens svåra år öppnade en av
fabriksarbetarna, C. A. Borgström, en ny urfabrik
i samhället, AB Urfabriken. Denna fabrik
utvecklades senare till att utveckla spinnrullar
för sportfiske, en tillverkning som är aktiv än
idag och som går under namnet ABU Garcia.
Den gamla Haldafabriken heter idag Halda
Utvecklingscentrum och inhyser företag av olika
slag.
Mörrumsån som går genom orten gjorde att
man tidigt kunde anlägga sågverk och kvarnar i
området och utnyttja dess vattenkraft.
Jordbruket var länge den dominerande
livsmedelsproduktionen men tack vare
Mörrumsån har även laxfisket fått en central
roll för Svängstas utveckling. För de som inte
arbetade med jordbruk var även stenhuggeriet en
stor försörjningskälla.

MELLAN 1975 OCH 1992 GICK HALDAFABRIKEN
FRÅN CIRKA 1 500 TILL 360 ANSTÄLLDA EFTER EN
ÖVERGÅNG TILL ELEKTRONISKA SKRIVMASKINER.

ecklingscentrum

Page 1 of 3


Halda utvecklingscentrum. Fotograf: Bengt Nyberg
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2173
Befolkningsutveckling
2000
1790
2010 har i Svängsta
1682 varierat,
Befolkningsutvecklingen
från att tidigare2018
varit en nedåtgående
2028utveckling

till att nu istället öka successivt. Mellan 2013 och
2018 har befolkningsmängden i Svängsta tätort
ökat från 1 854 till 2 092 personer.
Att folkökningen varierar mellan olika
tidsperioder kan bero på olika saker. Dels
kan händelser runt omkring påverka in- och
utflyttningen, såsom antalet nyanlända som
kommer till Sverige.
Dels kan befolkningsutvecklingen bero på
förändringar i födelse- och dödstal bland de

som bor i Svängsta. Men i genomsnitt innebär
Svängstas befolkningsutveckling de senaste åren
en ökning på cirka 40 personer per år. Skulle en
sådan utveckling fortsätta ske i Svängsta fram
till 2040 skulle det då bo cirka 2 900 personer i
tätorten.
Med en ökning på cirka 13 % är Svängsta
den tätort i Karlshamns kommun vars
befolkningsmängd har ökat mest de senaste åren.
Detta kan jämföras med Karlshamn tätort som
har ökat med 3,4 % och Mörrum tätort som har
ökat med 4 % under samma tidsperiod. Hällaryd
och Stilleryd är de enda två tätorter som har
minskat i befolkningsmängd, med -1,4 respektive
-13 %.

Befolkningsutveckling
BEFOLKNINGSSTATISTIK
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Nulägesbeskrivning
Nedan presenteras en nulägesbeskrivning i
form av ett flertal huvudstrukturer som kan
identifieras inom planområdet. Strukturerna kan
både ses som en nulägesbeskrivning men även
som ett underlag för Svängstas utvecklingsbehov.

Bostäder

Bostadsbebyggelsen i Svängsta består främst av
friliggande villor vilka är koncentrerade till olika
bostadsområden runt om i orten. I Marieberg
finns även flertalet flerbostadshus från 1960och 70-talen. I Svängsta centrum finns också
flerbostadshus från 1960-talet, men som byggdes
om 2012-2013.
I takt med att Svängsta växer finns ett ständigt
behov av fler bostäder i orten. Det handlar
om bostäder i olika former, lägenheter,
marklägenheter, byggklara tomter och villor. Tack
vare Svängstas naturnära läge finns det många
områden som är attraktiva för nybyggnation.

Skola och förskola

I Svängsta finns idag två kommunala
förskolor och en grundskola med tillhörande
förskoleavdelning. Grundskolan heter
Möllegårdens skola och är placerad i centrala
Svängsta. Skolan är en F-6 skola med cirka 240
elever.
De två förskolorna är Svängsta förskola och
Solens förskola. Svängsta förskola är belägen
cirka 600 meter från centrum med närhet
till skog och natur. Förskolan har totalt fem
avdelningar.
Solens förskola ligger i nära anslutning till
Svängstas medborgarhus och har, liksom de
andra skolorna, kort avstånd till natur- och
skogsområden. På Solens förskola finns totalt två
avdelningar.
Det finns ett akut behov av fler förskoleplatser
i Svängsta upptagningsområde. För att kunna
ersätta de små förskoleenheterna och möta
efterfrågan behövs ytterligare en förskola med 5 6 avdelningar i Svängsta.
Både skolan och förskolorna använder idag
Svängsta bibliotek och den närliggande naturen
flitigt och dessa kopplingar behöver finnas kvar
även i en framtida utveckling. Även Möllegårdens
skola är i behov av större lokaler.

Foton från centrala Svängsta
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Industri och företagande

Handel och service

Handeln i Svängsta är främst koncentrerad till
tätortens centrala delar. I centrumbyggnaderna
finns bland annat en mataffär och en bank
tillsammans med andra små verksamheter och
kontor.

Svängsta är en gammal industriort och industrin
är än idag viktig för Svängstas utveckling. ABU
Garcias fabrik är en av Svängstas mest ikoniska
industrier och är fortfarande i bruk idag.
Även Haldafabriken är ikonisk för Svängsta,
även om dess industritillverkning inte längre är
aktiv. Haldafabrikens lokaler togs 1993 över av
Karlshamns kommun som då skapade Halda
Utvecklingscentrum. Här har sedan dess små
och medelstora företag etablerats vilka utbildar,
utvecklar eller tillverkar produkter inom områden
som finmekanik, elektronik, datorteknik och
programvaruteknik.

Det finns en tydlig inriktning på fiske och jakt
i Svängstas nuvarande handelsverksamheter
vilket visar hur ortens historia och
läge längs Mörrumsån har påverkat
verksamhetsutvecklingen.

Halda Utvecklingscentrum inhyser många
företag där fokus främst ligger på produktion
och teknikutveckling. För att möjliggöra
att fler företag kan etableras i Svängsta i
framtiden kan det finnas behov av att utöka
utvecklingscentrumet. Dess centrala läge
och, utifrån marknadsmässigt perspektiv,
låga hyresnivå gör dessa lokaler attraktiva för
företagare.

I de gamla Haldalokalerna, som idag ägs av
Karlshamnsfastigheter, finns en av Svängstas
restauranger “Svängsta Krogen”. ABU Garcia
fabriken har även en affär i anslutning till
fabriken där fiskeprodukter säljs till rabatterat
pris.

Det har tidigare fattats beslut om att Mariebergs
vattenkraftverk ska avvecklas vilket innebär att
delar av Mörrumsån nu kan öppnas upp för
allmänheten och att fiskarna får betydligt bättre
förutsättningar i ån. Detta ses som ett stort lyft
för Svängstas turism och näringsliv.

Det är idag svårt att få verksamheter och butiker
att etablera sig i Svängsta. Det finns därför ett
stort behov av att göra det mer attraktivt för
handelsverksamheter att verka i Svängsta för att
göra orten långsiktigt levande.
Generellt i Karlshamns kommun finns ett stort
behov av trygghetsboenden, något som bör
utredas om sådana kan utvecklas i Svängsta.
Det finns även behov av nya gruppbostäder
och andra servicebostäder. Dessa behov ska i
framtiden beaktas när nya planer tas fram för
Svängsta.

148

ABU Garcia-fabriken

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

17

Kultur

Med sin historia kring både industrins
utveckling och sitt laxfiske har Svängsta
ett kulturarv som är viktigt att bevara vid
ortens framtida utveckling. Svängstas två
museum, Möllegårdens skolmuseum och Abumuseet, ger tillsammans en inblick i ortens
utveckling och sin bevarandevärda kultur.
På Abu-museet finns mer information om
Haldatiden, om hur urtillverkningen övergick
i skrivmaskinstillverkning och om hur den nya
urfabriken kom att bli Abu Garcia.
Möllegårdens skolmuseum invigdes 1988 och
är det äldsta och bäst bevarade skolhuset i
Karlshamns kommun. I museet finns både
skolsal, lärarbostad, utställningslokal och
skolmaterial från olika tider.
Men kultur handlar inte bara om kulturarv
och historiska återberättelser. Det handlar
även om sociala möten, kunskapsutbyten,
språk, konst och mycket mer. I Svängsta finns
scenkonstlokalen Medborgarhuset, vilken
används som samlingslokal vid olika evenemang
i kommunen. Det är av stort värde att bevara
Medborgarhusets funktioner och utveckla det till
en tydligare mötesplats i framtiden.
På Svängsta bibliotek finns möjlighet till
utställningar, lokaluthyrning, tillgång till datorer,
gratis WiFi med mera. Biblioteket är viktigt för
Svängstas kulturella utveckling och ligger idag
strategiskt bra placerat med närhet till skola,
fritidsgård, parkering och centrum. Biblioteket
är inte i behov av att flyttas eller upprustas, men
det kräver en vidare underhållning för att det ska
kunna användas i samma omfattning i framtiden.
Inom planområdet finns endast en fornlämning,
en kvarnlämning (hjulkvarn) belägen söder
om Brovägen. Utöver denna finns dock andra
kulturhistoriskt intressanta lämningar, främst
kopplade till Mörrumsån. Enligt länsstyrelsens
inventering av kulturmiljöer vid vattendrag
(Lst 2005-2008) pekas ett antal kulturhistoriskt
värdefulla objekt längs Mörrumsån ut,
exempelvis flottningsleder, industrimiljöer och
broar.
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Marieberg kraftverk bedöms av Länsstyrelsen
Blekinge ha ett kulturhistoriskt värde med sin
gamla industrimiljö som har varit betydelsefull
för bygden och Svängstas samhällsutveckling.
Kraftverket med tillhörande damm är belägen
i nedre delen av Mörrumsån. Den första
dämningen gjordes 1908 och verket togs i drift
1918.
Kraftverkets verksamhet är inte längre i drift och
den 29 mars 2019 fattades beslut i Mark- och
miljödomstolen om att:

”lämna Sydkraft Hydropower AB tillstånd
att enligt 11 kap 19 § miljöbalken få riva
ut Mariebergs kraftstation och damm,
inkluderande erforderliga åtgärder för
återställande av åns botten samt att för
utrivningsarbetena uppföra och borttaga
fångdammar”
Syftet med rivningen är att förbättra
förutsättningarna för fiskvandring och låta
ån återfå sitt naturliga utseende på sträckan.
Rivningen måste ske med hänsyn till en rad
villkor som fastställdes i samband med ovan
nämnda beslut.

Rekreation och fritid

Det är delvis närheten till naturen som
gör Svängsta unikt. Svängsta omges av ett
skogslandskap med stora rekreationsområden
där det finns både vandringsleder, grillplatser och
upplysta motionsspår. I Svängsta finns därför
möjlighet till flertalet olika fritidsaktiviteter.
På Marieborg, Svängstas idrottsplats, finns två
fotbollsplaner varav den ena tilldelades konstgräs
sommaren 2009. Utöver fotbollsplanerna finns
även tennisbanor, klubbstuga och läktare på
idrottsplatsen.
ABU Garciahallen är en
inomhushall för olika
typer av sporter och lekar,
lokaliserad i Svängstas
centrala delar. Hallen är
dock inte av fullmått och
kan därför inte nyttjas till
matcher för vissa sporter.
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I Svängsta finns även boulebana, vandringsleder,
grillplatser, motionsspår, skatehall,
fiskemöjligheter i både Mörrumsån och sjöarna
runt tätorten, en orienteringsklubb med
tillhörande skidverksamhet med mera.

I Svängstaparken finns olika trädarter, bland
annat tall, ek, björk, japanska körsbärsträd och al.
Där finns också en utomhusscen. Trots parkens
centrala läge är dock kopplingarna till centrum
svaga främst på grund av rådande nivåskillnader i
terrängen.

I Svängsta finns dessutom Svängstabadet, ett
utomhusbad som i skrivande stund är stängt
på grund av återkommande problem med
läckage. Att bygga en ny badanläggning finns i
kommunens budget och en utredning gällande
var det nya badet bäst placeras presenteras mer
ingående i planförslaget på sida 55-56.
Längs Mörrumsån finns Svängstaparken som
tangeras av Banvallsleden (en cykelturistled
på cirka 250 kilometer som sträcker sig mellan
Karlshamn och Halmstad via Ljungby),
Sydostleden (en cykelturistled på cirka 270
kilometer mellan Simrishamn och Växjö) och
Laxaleden (en vandringsled på 30 kilometer
som går längs Mörrumsån). Svängstaparken är
dessutom kopplad till kommunens lokala gångoch cykelnät.

Längs Laxaleden finns
100 informationstavlor!

Svängstabadet

Svängstabadet
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Grönstruktur

Svängsta omges av ett nätverk av gröna
strukturer. Dessa områden består av
skogslandskap med både barr- och lövskog.
Närheten till grönområden, gröna stråk,
rekreationsmöjligheter med mera är en stor
tillgång för Svängsta.

Även Mörrumsån sträcker sig som en ryggrad
genom Svängsta tätort och förser orten med
ett artberikat blå-/grönstråk. I Svängsta finns
mötesplatser som är kopplade till den gröna
strukturen och kopplingarna mellan dessa platser
är viktiga att bevara och utveckla.

Motionsslinga i
skogslandskap

Parkmiljö

Bollplan

Vandringsled i
skogslandskap
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Idrottsplats med
koppling till cykelled

Kommunikation

Gatustrukturer

Det finns även en snabbuss mellan Svängsta
och Karlshamn som går något snabbare än den
vanliga bussen.

Både länsväg 126 (Holländarevägen), väg 569
(Svängstavägen) och väg 578 (Mörrumsvägen) är
statliga vägar där Trafikverket är väghållare.

Idag finns ingen ändhållplats i Svängsta utan
busslinjen går som en sluten slinga genom
tätorten.

Den huvudsakliga gång- och cykelvägen i
Svängsta sträcker sig längs länsväg 126 i nordsydlig riktning. I söder går gång- och cykelvägen
genom Asarum och vidare mot Karlshamn.
Däremot saknas kopplingar mellan Mörrum och
Svängsta för gång- och cykeltrafikanter.

Den gamla järnvägsstationen finns inte längre
kvar i Svängsta. Med kollektivtrafik tar man sig
istället till och från orten med buss. Busslinje
1 går mellan Karlshamn och Svängsta var
30:e minut dagtid, förutom några undantag på
morgonen då bussarna går varje kvart och på
kvällen då bussarna går en gång i timmen. Mellan
Karlshamn och Svängsta tar resan cirka 30
minuter.

Bilvägen är ett dominerande inslag i Svängsta och
länsväg 126 har kommit att bli som en ryggrad
för orten. Länsväg 126 sträcker sig genom
hela Svängsta, i nordlig riktning mot Kyrkhult
och i sydlig riktning mot Asarum där vägen
kopplas samman med riksväg 29. Västerut går
Svängstavägen som kopplar samman Svängsta
med Mörrum och österut går Emnebodavägen
som även den kopplas samman med riksväg 29.

Barriärer

Den tydligaste barriären i Svängsta idag är
länsväg 126, främst i ortens centralaste delar.
Vägen, tillsammans med Mörrumsån, delar
tätorten i två delar och påverkar framkomligheten
i Svängsta.
Barriäreffekterna är i behov av att brytas, främst
i de centrala delarna, för att knyta samman
Svängsta tätort. Det finns ett behov av att koppla
samman de olika delarna i Svängsta för att skapa
en naturlig länk mellan båda sidor av länsväg 126
och Mörrumsån.
Vägstrukturen och markerad barriäreffekt visas i
illustrationen på nästa sida.

Teknisk försörjning
Fjärrvärme

Befintlig busslinje

Fjärrvärme finns utbyggt i stora delar av Svängsta
och det finns möjligheter för en vidareutveckling
av fjärrvärmenätet.
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Bredband och fiber

Stora delar av Svängsta är anslutet till fiber. För
övriga finns bredband tillgängligt i hela tätorten.
En utveckling av fiber är viktigt i takt med att
tätorten exploateras. Hela Svängsta inklusive
landsbygd planeras vara ansluten till fiber år
2021.

Vatten- och avlopp

Svängsta är idag ansluten till Stärnö reningsverk.
Kapacitetsmässigt finns utrymme för en
viss ökning på spillvattennätet, men mer
detaljerad undersökning måste ske vid framtida
detaljplanering. Generellt bedöms det vara rimligt
att befintligt vattenledningssystem kan försörja
Svängsta även vid en folkökning.

Idag får Svängsta sin elförsörjning via den
50 kV ledning från Hemsjö som ansluter
fördelningsstationen väster om tätorten vid
Bräknebodavägen. Därifrån sker den lokala
eldistributionen ut i samhället och omgivande
bebyggelse i huvudsak med markförlagda kablar.
Elnätet i planområdet bedöms vara robust och
väl anpassat till föreslagen utveckling, samt till
rådande efterfrågan på effekt. Vidare utveckling
av Svängsta bedöms därför inte vara några
problem utifrån den aspekten.
I östra delen av planområdet sträcker sig en
ledningsgata där E.ON har två stycken 130
kV-ledningar och Svenska kraftnät en 400 kVledning (orange markering i kartan nedan).

Dagvattenhantering

Dagvattenkapaciteten är skiftande i Svängsta,
men generellt behöver den dimensioneras upp.
Vid Hundsjön finns ett markavvattningsföretag
som sträcker sig strax norr om Marieborg
IP och tangerar med länsväg 126 vid gamla
vattenkraftverket.
Centrala delar och kringliggande bostadsområde
har utbyggt dagvattennät. Avvattningen går
huvudsakligen till Mörrumsån eller dess biflöden.
De delar av dagvattnet som kommer från
industri, genomfartsvägar och centrum kan
sannolikt vara i behov av rening.

Avfall

I Svängsta finns en återvinningsstation på
Recordvägen. Närmaste återvinningscentral
ligger i Mörrum, cirka 10 kilometer från
Svängsta.

Ungefärligt kraftledningsområde

Elförsörjning

Elförsörjning är en väsentlig del för utvecklingen
i Karlshamns kommuns näringsverksamhet och
bostadsbyggande. E.ON har idag nätkoncession
för det område planförslaget gäller, vilket innebär
att bolaget är skyldig att ansluta nya elledningar
inom området.
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Svenska kraftnät har ledningsrätt för
kraftledningar i Karlshamns kommun.
Ledningsrätten innebär att åtgärd som på något
sätt inskränker på Svenska kraftnäts verksamhet
inte får vidtas på fastigheten som belastas av
ledningsrätten. Samråd ska hållas med Svenska
kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från transmissionsnätsledningar och stationer.
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Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält finns överallt där det finns
elektrisk ström. Radiofrekventa fält bildas kring
trådlösa kommunikationssystem, till exempel
mobilbasstationer.
Strålhälsomyndigheten rekommenderar att sträva
efter att utforma eller placera nya kraftledningar
och elektriska anläggningar så att exponering för
magnetfält begränsas.
Folkhälsomyndigheten i sin tur förordar inte
generell tillsyn av basstationer och antenner
för trådlös kommunikation då de anser
att risken är för hälsoeffekter normalt är
obefintlig eller mycket låg. Det är upp till den
enskilda branschen att följa de riktlinjer och
skyddsavstånd som finns för att undvika risker.
Gällande kraftledningen i östra delen
av planområdet ska Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy uppfyllas vilket kan kräva
en magnetfältsberäkning innan ny bebyggelse
där människor vistas varaktigt kan planeras.
Detta gäller all form av exploatering, inte bara
bostadsbebyggelse.

Förnybar energi

I Karlshamns kommuns översiktsplan 2030
inventerades hela kommunen för att kartlägga
potentiella vindytor för framtida utveckling av
vindkraftverk. Planförslaget påverkas inte av
någon sådan yta.
Enligt solkarta framtagen av Länsstyrelsen
Blekinge har finns goda möjligheter i Svängsta att
bygga ut solceller på befintliga takkonstruktioner.

Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)

I nordöstra delen av planområdet finns ett
utpekat område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. Här finns ett tjugotal
bostadsfastigheter längs Holländarevägen med
branta slänter ner till å-rummet.
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Utpekat LIS-område

Hänsynsområden &
riksintressen
Det finns flertalet hänsynsområden som påverkar
hur Svängsta tätort kan utvecklas i framtiden.
Det handlar om olika intressen som medför
regleringar och ibland restriktioner för hur och
var ny bebyggelse och infrastruktur kan uppföras.
Inom planområdet är det Mörrumsån som utgör
det största hänsynsområdet.
Hänsynsområden är viktiga och måste beaktas i
den fysiska planeringen då det är ett sätt för den
kommunala utvecklingen att hantera intressen
som kan finnas på en nationell, regional och lokal
nivå.
En mer utförlig genomgång av hur
hänsynsområdena kring planförslaget påverkar,
eller påverkas, av planförslaget redovisas i bilagan
”Miljökonsekvensbeskrivning”.
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Riksintressen

Utpekade riksintressen ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet nu och i framtiden.
Majoriteten av de riksintressen som finns i
Svängsta berör Mörrumsån. Mörrumsån är en
av de viktigaste vattendragen i norra Europa för
laxbeståndet och är cirka 186 kilometer lång. Ån
är dessutom ett av Sveriges artrikaste vattendrag
och är därmed av stort nationellt intresse. Vid
ån finns många sällsynta arter av lavar, mossor
och svampar. Även flodpärlsmussla, tjockskalig
målarmussla och hårklomossa finns i, eller i
anslutning till ån. På senare år har även utter
observerats.

Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB

Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i
Mörrumsån och får således inte påverkas negativt
av planerade exploateringar.
Yrkesfiske pågår dock inte i Mörrumsån och är
inte aktuellt inom överskådlig framtid.
Riksintresset avser däremot åns betydelse som
uppväxtområde för kommersiellt viktiga arter.
Trots att yrkesfiske inte pågår idag ska
Mörrumsån inte påverkas negativt av framtida
bebyggelse i Svängsta.

Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 § MB

Delar av Mörrumsåns huvudfåra ligger inom
riksintresset för naturvården: NK:6 Mörrums
dalgång. För att bevara, använda och utveckla
de miljöer och värden som finns krävs vidare
utredning och kunskap kring åns kulturhistoriska
betydelse.

Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § MB

Riksintresset omfattar en bred korridor på båda
sidor av Mörrumsån. Områden som pekas ut
som rörligt friluftsliv har stor betydelse för
människors utevistelse. Dessa områden ska
tas om hänsyn i kommunens översikts- och
detaljplanering och i Svängsta innebär detta att
området längs Mörrumsån ska vara tillgängligt
och inte påverkas negativt av ny bebyggelse.
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Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4
kap. MB
Riksintresset innefattar både delar av
Mörrumsån och den östra delen av Halda
utvecklingscentrum.

Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande
zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges
möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de
fall det framkommer behov av flyghinderanalys
ska en sådan genomföras och skickas till
berörda flygplatser. Före byggstart (då bygglov
eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen
SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra
föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort,
högre än 20 meter utanför tätort).

Natura 2000

Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig
drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan Svängsta i
söder och Hemsjö i norr. Reservatet förvaltas av
Länsstyrelsen i samarbete med Sveaskog genom
Mörrums Kronlaxfiske.
Enligt miljöbalken ska området skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön. Det är därför viktigt att i
kommunens planering följa riktlinjerna för de
olika riksintressena vid kommande exploatering.

Riksintresse för vattendrag skyddande
mot utbyggnad av vattenkraft 4 kap. 6 §
MB

Brukningsvärd jordbruksmark

I östra delen av planområdet finns brukningsvärd
jordbruksmark. Jord- och skogsbruk är
av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort
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Strandskydd

Förorenad mark

Det generella strandskyddets avgränsning
gäller för 100 meter och det utvidgade
strandskyddet 300 meter. Strandskyddet berör
planområdet på flertalet ställen. Konsekvenserna
av strandskyddet beskrivs mer ingående i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Inom planområdet finns ett antal potentiellt
förorenade områden enligt illustrationen nedan:
De kan dock förekomma ytterligare förorenade
områden än de som redovisats. Även utfyllnad,
byggnader, avloppssystem etc. kan ha förorenats
av den verksamhet som tidigare bedrivits.

Utskrift från FBWebb

Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen Blekinge

Ras, skred och erosion

Längs stora delar av Mörrumsån och kring
sjöarna inom planområdet finns risk för skred
i finkorniga sediment samt större eller mindre
risk för erosion. Störst risk råder generellt längs
Mörrumsåns östra strand.
Strandskyddade område i Svängsta

Klimat, hälsa och
säkerhet

OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

0m

500m

1000m

Den pågående klimatförändringen kommer för
Blekinges del att innebära fler och kraftigare
skyfall samt att ovanliga högflöden, som
exempelvis 100-årsregn blir kraftigare. Det
väntas också leda till en lägre vattenföring, främst
under sommaren. Detta innebär att risken för
översvämningar av bebyggda områden kan
förväntas öka samt att risken för ras, skred och
erosion ökar. Det ger också en ökad risk för
spridning av eventuella föroreningar.
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Risk för ras- och skred enligt SGU

Radon

Enligt SGUs kartvisare finns risk för högre
strålningshalter från uran i planområdets västra
del men även längs Holländarevägen i norra
delen av Svängsta.
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Gammastrålning, Uran från www.sgu.se

Översvämningsrisker

Översvämningskarteringen av Mörrumsån (MSB
2014) indikerar inte några omfattande problem
vid beräknat högsta flöde.
Områden som riskerar översvämmas vid kraftigt skyfall enligt
Länsstyrelsen Blekinge

Beaktning i planförslaget

Hur planförslaget har beaktat ovan beskrivna
hänsynsområden beskrivs mer ingående på sida
69-71 i planbeskrivningen. Konsekvenserna
av planförslaget i förhållande till listade
hänsynsområden beskrivs även mer ingående i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Beräknad 200-årsflöde enligt MSB

I planområdet finns däremot ett antal lågpunkter
vilka riskeras översvämmas vid kraftiga skyfall.
Det rör sig främst om ett stort område vid
Marieborg IP men även vid Svängstabadet och
Halda Utvecklings-centrum.
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ORTSANALYS del 2 - Styrkor och svagheter

Den andra delen av ortsanalysen
fokuserar på vilka styrkor och
svagheter som har identifierats
i Svängsta utifrån dialoger med
både Svängstabor och tjänstemän
i Karlshamns kommuns egen
organisation. Dialogen med
Svängstaborna genomfördes genom
en så kallad ”SWOT-analys”.
Den 26 april 2018 hölls en
medborgardialog i Medborgarhuset
i Svängsta där Svängstas styrkor,
svagheter, möjligheter och hot
diskuterades i smågrupper utifrån
olika teman. Syftet med dialogen var
att få kännedom om Svängstabornas
egna erfarenheter, kunskap och syn
på ortens nuvarande och framtida
utveckling.
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Strengths (styrkor)

Weaknesses (svagheter)

Opportunities (möjligheter)

Threats (hot)

Svängstas styrkor och
svagheter
De “ordmoln” som visas här är en slags
sammanställning av vad grupperna kom fram
till under workshopen. Ju större ord, desto fler
gånger nämndes just det ordet.

Styrkor och möjligheter
Det första ordmolnet är “Styrkor” och det

blir här tydligt att de som deltog i dialogen
tycker bra om Svängsta och ser många styrkor
i vad som finns i orten idag. Ortens natur- och
vattennära läge är en återkommande styrka och
en kvalitet värd att bevara och utveckla. Även
skolverksamheten beskrivs som bra och är något
som kan främja både inflyttning och framtida
expansion.
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Svängstas närhet till Karlshamn och täta
bussförbindelser är ytterligare en viktig
styrka som främjar Svängsta som ort. Täta
bussförbindelser är en förutsättning för
kopplingar mellan Svängsta och exempelvis
Blekinge Tekniska Högskola som finns
i Karlshamn. Svängstas förbindelse med
högskolan ses som positivt då det ökar Svängstas
attraktivitet som pendlingsort till en större
skola. Bostäderna anses dessutom vara prisvärda
i Svängsta vilket också är en styrka för orten
då prisvärda och attraktiva boenden har stor
möjlighet att attrahera nya invånare.
Det blir tydligt att fritidsaktiviteter är ytterligare
en styrka i Svängsta som är värd att utveckla.
Motionsslingor, fotbollsplaner, boulebanor,
vandringsleder och ABU-Garciahallen är bara
några exempel på uppskattade funktioner i
Svängsta vilka alla främjar sociala möten och en
aktiv fritid.
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Det andra ordmolnet är ”Möjligheter”,
vilket många gånger går i enlighet med ortens
identifierade styrkor. Möjligheter handlar om
utveckling och var fokus bör ligga i framtiden
enligt de som redan bor i, eller har kopplingar
till, Svängsta. Det blir tydligt i dialogen att
Svängstaborna inte är emot att det byggs i orten.
Fler bostäder anses vara positivt för ortens
utveckling och medborgarna ser en möjlighet i
att utveckla orten med fler marklägenheter för att
möta invånarnas behov.
En stor utvecklingsmöjlighet är inom
skolverksamheten, som ju också ses som en
styrka i orten.
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De förskolor som finns i Svängsta behöver
kompletteras för att få ner avdelningarnas
storlek och på så sätt förbättra trivselmiljön på
förskolorna. I dialogen föreslogs att man istället
planerar för en stor förskola för kunna använda
resurser på ett bättre och effektivare sätt.
Svängstabadet är en återkommande punkt som
är väsentlig att utreda i planförslaget. Det finns
stora möjligheter för Svängstabadet vilket är
varför det är av stor vikt att komma fram till en
strategisk långsiktig lösning för dess utveckling.
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Svagheter och hot

Att identifiera svagheter och hot i en ortsanalys
är viktigt för att kunna kartlägga vilka delar av
orten som behöver förbättras i den framtida
utvecklingen för att orten ska kunna uppnå den
hållbarhet utvecklingen eftersträvar.
Det tredje ordmolnet är ”Svagheter”. I
workshopen fanns det en gemensam åsikt om att
det saknas bra belysning i Svängsta. Detta gäller
främst belysning på cykel- och gångvägarna som
ofta känns otrygga på kvällen och natten. Vid en
framtida utveckling av Svängsta är det väsentligt
att utredningar görs för att skapa en trygg miljö
och minska känslan av otrygghet.
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Samma sak gäller osäkra trafiksituationer som
också pekas ut som en stor svaghet. Länsväg 126
utgör en barriär i Svängsta och därför är det extra
viktigt att skapa säkra övergångar över vid den
framtida utvecklingen.
Även om bussförbindelserna mellan Svängsta
och Karlshamn ses som en styrka är ortens
förbindelse med Mörrum istället en svaghet. Det
saknas förbindelse med grannorten både för
kollektivtrafiken men även för gång- och cykel.
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Det fjärde och sista ordmolnet är ”Hot”. För
Svängstas framtid är det främst trafikfrågor
som anses vara ett hot. Eftersom Svängsta
fortfarande har aktiva industriverksamheter i
närhet till ortens centrala delar finns det redan
nu tung trafik som kör genom orten. Vid en
satsning på nya verksamheter och industrier
kommer den tunga trafiken att öka vilket kräver
nya utredningar och lösningar på hur den tunga
trafiken kan integreras med orten på ett säkert
sätt.
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Samtidigt som många Svängstabor vill att orten
ska utvecklas finns det en oro att ortens kulturarv
ska förstöras och “byggas bort”. Det finns
flertalet byggnader som bör skyddas vid framtida
exploatering för att inte Svängstas historiska
tillbakablickar ska försvinna när nya hus byggs.
Det handlar då både om industrilokaler och
andra hus som alla speglar olika epoker i
Svängstas utveckling och som därför bör bevaras
snarare än att “byggas bort”.
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ORTSANALYS del 3 - Svängstas identitet
I analysens tredje och sista del
studeras Svängstas identitet.
Analysen utgår både från
genomförd workshop med
Svängstabor, men även från
dialoger med aktörer som på något
sätt är berörda av Svängsta.
Då workshopen inte direkt riktade
någon fråga som handlar om just
Svängstas identitet är det viktigt
att här belysa att denna del av
ortsanalysen baseras på tolkningar
utifrån de olika dialogerna under
planeringsarbetets gång.
Genomgående i dialoger med Svängstabor finns
det en känsla av stolthet från de som bor och
verkar i orten. I workshopen talades det mycket
om det starka och aktiva föreningslivet och om
en stolthet över de funktioner som gör Svängsta
attraktivt. Några av de funktionerna som
nämndes var;

lekplatser, Svängstabadet, biblioteket,
skatehallen, tennisbanan, boulebanan,
motionsslingor, sportfisket,
orienteringsklubben Skogsfalken och
styrketräningsföreningen.
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Alla dessa funktioner, och många fler, bygger
tillsammans upp den känsla av stolthet många
Svängstabor upplever.
Något som ständigt återkom i workshopen var
även Svängstas naturnära läge. Närhet till en
lugn och naturskön miljö är något som speglas
i ortens identitet. Mörrumsån och de stora
grönområdena är viktiga naturområden som bör
tas tillvara i den framtida utvecklingen.
Men även många av de som inte bor i Svängsta
talar om en stark identitet där ABU Garcia blir
som ett slags kännetecken för orten. Svängstas
historiska bakgrund som blomstrande industriort
har satt orten på kartan och gjort den känd både
internationellt och nationellt.
Svängstas identitet som ort kan sammanfattas
som naturnära, mångfunktionell och

lättillgänglig. Svängstabornas identitet kan
sammanfattas som stolta, engagerade
och positiva till en utveckling av orten. Att

ha invånare som är engagerade och som är med
i utvecklingsarbetet från början är en viktig del
för kommunens planering och ses här som ett
positivt bidrag i planeringsarbetet.
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PLANFÖRSLAG

Svängstabadet
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PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
I detta avsnitt presenteras själva
planförslaget för Svängsta tätort,
vilket utgår från behov identifierade
både i genomförd ortsanalys och i
dialoger med berörda aktörer.
Syftet med en ändring av översiktsplanen är
inte att skapa detaljerade gestaltningsförslag och
exakta regleringar. En ändring kan istället ses
som ett strategiskt underlag, vilket ska fungera
som stöd vid framtida detaljplanering och som
vägledning i den fysiska planeringen.
Då planförslaget inte är juridiskt bindande
är det inte heller styrande i den bemärkelsen.
Däremot kan planförslaget ses som en indikation
på vad Karlshamns kommun, i dialog med
kommuninvånare och andra aktörer och
myndigheter, anser vara en hållbar utveckling för
Svängsta utifrån dagens förutsättningar.
Planförslaget är indelat i tre delområden;

Centrala Svängsta, Kransbebyggelsen samt
Abborre- och Hundsjön.
De tre delarna är i sin tur indelade i olika
utvecklingsområden där riktlinjer presenteras
för de olika utvecklingarna. Ortsanalysen
fungerar som en slags grund för planförslaget
och det finns därför hela tiden kopplingar
mellan Svängstas förutsättningar idag och ortens
möjligheter för framtiden.
Planförslaget utgår från tre strategiska
inriktningar vilka presenteras mer ingående
senare. De tre inriktningarna har fungerat
som grundpelare och som riktlinjer vid olika
vägval när planförslaget tagits fram. Utöver
de strategiska inriktningarna finns det flertalet
parametrar som hela tiden har vägts in i
planförslaget, exempelvis tillgänglighet samt
ekologisk och social hållbarhet.

På nästa sida presenteras en illustrationskarta och
en markanvändningskarta. Illustrationskartan
visar vilka delar av Svängsta tätort som i
planförslaget pekas ut för förändring och
utveckling.
Markanvändningskartan visar istället den
planerade framtida markanvändningen, oavsett
om det är en förändring från idag eller inte.
Denna karta är därför heltäckande medan
illustrationskartan istället fokuserar på primära
utvecklingsområden i enlighet med planförslaget.
Viktigt att påpeka är att markanvändningskartan
visar den huvudsakliga markanvändningen, alltså
den användning ett område huvudsakligen
planeras att användas som. Inom dessa
användningsområden förespråkas i sin tur en
viss funktionsblandning som inte pekas ut i
markanvändningskartan, så som vårdboenden
och småhandel i bostadsområden, eller en viss
småindustri i utpekade verksamhetsområden.
Mer detaljerad information om de olika
användningarna och hur de kombineras finns
beskrivet löpande i planförslagets olika avsnitt.
I avsnittet om kransbebyggelsens utveckling
presenteras bland annat förslag om att utveckla
trafiklösningar, kollektivtrafiken, gång- och
cykelvägnätet, grönstrukturen, den tekniska
försörjningen med mera. Några av dessa
utvecklingsområden berör även delområdena
Centrala Svängsta och Abborre- och Hundsjön
men beskrivs i avsnittet kransbebyggelsen då de
främst berör det delområdet.
Omfattningen av föreslagna utvecklingsområden
tydliggörs i illustrationskartor och i löpande text i
alla tre delområden.
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Illustration föreslagen utveckling
Område för reservvattenförsörjning

Badanläggning och
nytt fritidscenter

Kommunal lekplats

Utvecklingsområden
Primärt bostäder
Primärt besöksverksamheter
Primärt handel- och serviceverksamheter
Primärt verksamheter och småindustri
Primärt handelsverksamheter

Gång- och
cykelväg vidare
ner till Mörrum

Utvecklingsområden

Centrumverksamheter

Primärt bostäder

Skola- och förskola

Primärt besöksverksamheter

Grönområden

Primärt handel- och serviceverksamheter

Park

Primärt verksamheter och småindustri

Industri

Primärt handelsverksamheter

Viktiga kopplingar

Centrumverksamheter

Delområden

Utvecklingsområden

Skola- och förskola

Infrastruktur

Primärt bostäder

Grönområden

Nya trafikförbindelser

Primärt besöksverksamheter

Park

Prioriterad sträcka för trafiksäkerhetsåtgärder

Primärt handel- och serviceverksamheter

Industri

Nya gång- och cykelförbindelser

Primärt verksamheter och småindustri

Viktiga kopplingar

Nytt gångstråk

Primärt handelsverksamheter

Delområden

Grundkarta

Centrumverksamheter

Infrastruktur

Befintlig bebyggelse och vägar

Skola- och förskola

Nya trafikförbindelser

Vattendrag

Grönområden

Prioriterad sträcka för trafiksäkerhetsåtgärder

Övrigt

Park

Nya gång- och cykelförbindelser

Industri

Nytt gångstråk
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Planområdesgräns

Karta för mark- och vattenanvändning

Användningsområden
Primärt bostadsbebyggelse
Primärt besöksverksamheter
Primärt handel- och serviceverksamheter
Primärt verksamheter och småindustri
Primärt handelsverksamheter
Centrumverksamheter

Användningsområden

Skola- och förskola

Primärt bostadsbebyggelse

Grönområden

Primärt besöksverksamheter

Park

Primärt handel- och serviceverksamheter

Industri

Primärt verksamheter och småindustri

Skyddsområde Mörrumsån

Primärt handelsverksamheter

Infrastruktur

Centrumverksamheter

Nya trafikförbindelser

Användningsområden

Skola- och förskola

Prioriterad sträcka för trafiksäkerhetsåtgärder

Primärt bostadsbebyggelse

Grönområden

Nya gång- och cykelförbindelser

Primärt besöksverksamheter

Park

Nytt gångstråk

Primärt handel- och serviceverksamheter

Industri

Grundkarta

Primärt verksamheter och småindustri

Skyddsområde Mörrumsån

Befintlig bebyggelse och vägar

Primärt handelsverksamheter

Infrastruktur

Vattendrag

Centrumverksamheter

Nya trafikförbindelser

Övrigt

Skola- och förskola

Prioriterad sträcka för trafiksäkerhetsåtgärder

Planområdesgräns

Grönområden

Nya gång- och cykelförbindelser

Park

Nytt gångstråk
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STRATEGISKA
INRIKTNINGAR
Utveckla generationsöverskridande
knutpunkter

Riktlinjer
Utveckla Svängstas offentliga
rum.

I Svängsta ska det finnas mötesplatser för
alla! Det är därför viktigt att hela tiden arbeta
för integration och jämlikhet i kommunens
planeringsarbete. Genom att satsa på få, men
genomtänkta och multifunktionella, mötesplatser
strävar den här utvecklingsstrategin att förebygga
generationsklyftor och främlingsfientlighet
i Svängsta. Mötesplatserna ska fungera som
knutpunkter och naturliga målpunkter för både
de som bor i Svängsta men även för de som
verkar i, eller besöker, orten. Det handlar om att
skapa naturliga mötesplatser med otraditionella
aktiviteter i en närmiljö där alla generationer kan
träffas.
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Fokusera på ett fåtal noder för
att skapa naturliga målpunkter i
Svängsta.
Satsa på knutpunkternas
funktioner, utformning och
gestaltning.

169

Bryta barriärer
Svängsta delas idag av länsväg 126 och
Mörrumsån. Både ån och vägen har blivit till
barriärer som i framtiden måste brytas för att
skapa ett naturligt flöde mellan Svängstas alla
delar. Att bryta barriärer är väsentligt för att
Svängsta ska kunna utvecklas som en enhetlig
tätort.

Riktlinjer
Integrera å-rummet med
övriga Svängsta.

Men det handlar inte bara om fysiska barriärer
utan även om psykiska. Det mentala avståndet till
Svängsta är från resterande tätorter i Karlshamns
kommun ofta större än det faktiska avståndet
och det har på så sätt skapats en mental barriär
mellan Svängsta och dess omgivning. Den
övergripande strategin om att bryta barriärer
handlar således om att bryta barriärer i flera
skalor och nivåer.
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Binda samman östra och västra
Svängsta.
Minska det mentala avståndet
mellan Svängsta och
kommunens övriga tätorter.
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Öka tryggheten
I Svängsta ska det vara tryggt och säkert att
bo och bedriva verksamhet i. Det är därför
nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring frågor
om brottsförebyggande arbete, skydd mot
olyckor och krisberedskap för att nå framgång i
detta.

Riktlinjer

Göra trygghetsarbetet till en
naturlig del av den fysiska
planeringen, både för Svängsta
och andra delar av Karlshamns
kommun.

Åtgärder som ökar tryggheten i Svängsta är
något som därför måste beaktas i den framtida
fysiska planeringen.

Arbeta med belysningsfrågor
och göra en nulägesanalys med
åtgärdsplaner för Svängsta
tätort.
Ta fram gestaltningsprogram
för Svängstas offentliga rum
och integrera gestaltningen
med trygghetsfrågor.
40
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CENTRALA SVÄNGSTA
Svängstas centrumområde är
beläget centralt i orten och
tangeras av Mörrumsån. Centrala
Svängsta är planförslagets minsta
delområde men kanske ett utav det
viktigaste! Delområdet avgränsas
i öst av ortens befintliga centrum,
i söder av Brovägen, i norr av
Svängstaparken och i väst av Halda
Utvecklingscentrum.

Ändring gentemot
Översiktsplan
Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan Karlshamn 2030
föreslås att ett nytt torg skapas vid Brovägen och
att Svängsta centrum förflyttas dit. Det förslaget
utgår från att den tunga trafiken som går genom
Svängsta istället leds väster om centrum, via en
ny förbindelse mellan Svängstavägen och länsväg
126. Båda dessa vägar ägs av Trafikverket, vilket
betyder att beslut gällande en sådan omdragning
av den tunga trafiken ligger på statlig nivå.
Att flytta ut den tunga trafiken från Svängsta
är väsentligt för tätortens utveckling. Den nya
förbindelsen finns därför fortfarande med i
planförslaget. I fördjupningsarbetet har dock
utgångspunkten varit att det inte är säkert att
den nya förbindelsen kommer byggas inom
tidsramen för planförslaget (innan 2040). Detta
innebär att fördjupningsarbetet utgår från dagens
trafiksituation och planförslaget syftar därför
främst till att anpassa befintlig situation till en
ökad trafikalstring genom ortens centrala delar.

Svängstaparken

Centrum
Verksamhetsområde

Den nya torgbildningen föreslås istället utvecklas
vid befintligt centrum. Detta leder till frågor om
bland annat hur trafiksituationen kan integreras
med centrumområdet utifrån de förutsättningar
som finns på platsen idag, på ett trafiksäkert sätt.

vid Brovägen
Halda
utvecklingscentrum

Verksamhetsområdet vid Brovägen föreslås
följaktligen behålla sin funktion som
ett multifunktionellt och centrumnära
verksamhetsområde. På så vis ska området
fortsätta komplettera befintligt centrum vad
gäller både funktion och service.
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Utvecklingsområden
Centrum

Svängsta centrum är beläget på östra sidan
av Mörrumsån, längs länsväg 126. Området
har en strategiskt fördelaktig placering då det
ligger i närheten av bland annat skola, bibliotek,
kollektivtrafik och Svängstaparken. Den norra
delen av centrum avgränsas av Skolvägen och
den östra delen avgränsas av Kjellsavägen.
Närheten till flera viktiga funktioner gör området
till en naturlig mötesplats i orten, samtidigt
saknar platsen ett tydligt torgrum. Istället
domineras det offentliga rummet av asfaltsytor
avsedda för biltrafik vilket gör att bilen uppfattas
som den dominerande användaren. Genom
gestaltning av det offentliga rummet kan ett
centrum skapas vilket stärker platsens funktion
som social mötesplats.

Söderut finns redan en tydlig avgränsning
genom en trappavsats som leder ner till befintlig
boendeparkering. Denna avgränsning kan
användas för att förtydliga torgrummet.
Det bör finnas tydliga öppningar mot länsväg
126 för gång- och cykeltrafikanter som har
sitt mål vid centrumområdet. Därför föreslås
torgytan nå ut till gång- och cykelvägen längs
länsväg 126. Torget föreslås kombineras med
verksamheter och funktioner som bidrar till ökad
trygghetskänsla och som främjar den sociala
aspekten av centrumområdet.
Utvecklingen i centrum ska främja användning
av förnybar energi och minskad användning
av fossila bränslen. Exempelvis kan
laddningsstationer för elfordon uppföras vid
befintliga och nya verksamheter vid centrum.

Befintliga parkeringar till nuvarande
Utskrift från FBWebb
verksamheter föreslås bevaras. Däremot

Torget föreslås placeras i anslutning till den norra
delen av befintliga centrumbyggnader. Denna
yta är idag allmän plats men har inte någon tydlig
funktion. Platsen bedöms därför vara lämplig att
utveckla till ett mer definierat torgrum.

kan dessa parkeringar kopplas samman med
föreslaget resecentrum genom ett så kallat
”Shared space”. Begreppet ”Shared space”
är ett brett begrepp och anpassningsbart
utifrån den specifika platsens förutsättningar.
Vid Kjellsavägen kan detta innebära ett
gångfartsområde där gående ska ha lika hög
prioritet som andra trafikanter.
Vid Skolvägen finns idag en busshållplats som
enbart trafikeras åt ena hållet då busstrafiken går
som en sluten slinga genom Svängsta tätort.

ts/
lpla
Hål ering
k
par

BESÖKSPARKERING

Säker övergång

TER

MHE

HAN

R

OCH

E
TÄD
BOS

KSA

VER
DEL

CAFE

ÖPPNA YTOR

Säker övergång

Illustration föreslagna funktioner vid Svängsta centrum
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BUTIK

I planförslaget föreslås ett resecentrum
som är integrerat med övriga centrum. Vid
resecentrumet ska det även finnas möjlighet till
pendelparkering för att förbättra möjligheten att
använda kollektivtrafik som primära resmedlet
in mot Karlshamn centrum. Läs mer om
kollektivtrafiken på sida 61-63.

Då det är viktigt att människor ska kunna nå det
föreslagna torget med både gång- och cykel krävs
säkra övergångar över länsväg 126, men även ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät som är
kopplat till Svängsta centrum och närliggande
knutpunkter. Mer information om utvecklingen
av gång- och cykelvägar finns på sida 60.

Svängsta bibliotek är en viktig nod i ortens
direkta centrum. Biblioteket har god
tillgänglighet och är en god resurs som kan
utvecklas än mer i samverkan med övriga
samhället.

Brovägen

Länsväg 126

Sträckan förbi centrum är i planförslaget
utpekat som prioriterad sträcka för
trafiksäkerhetsåtgärder. Vid planering av åtgärder
på länsväg126 är det viktigt att ha en nära dialog
med Trafikverket då de står som väghållare för
vägen.
Hastighetsdämpande åtgärder föreslås
på sträckan förbi centrum, i syfte att öka
trafiksäkerheten i centrala Svängsta, även
vid framtida trafikalstringar. Exempel på
hastighetsdämpande åtgärder är avsmalning
av körbanor, upphöjda övergångsställen/säkra
övergångar och liknande.
Med en ökad trafikalstring ökar även bullernivån
längs länsväg 126. I samband med framtida
detaljplanering ska bullerproblematiken utredas
mer detaljerat.

Strax söder som Svängstas centrum finns
idag ett verksamhetsområde vid Brovägen.
Verksamhetsområdet utgör Svängstas
entréport från ortens södra sida och har
idag en variation av verksamheter, bland
annat restaurang, handel och idrottshallen
ABU Garciahallen. Området ligger attraktivt
beläget i närheten av Mörrumsån och är ett
lämpligt område ur förtätningssynpunkt. Idag
kan verksamhetsområdet nås med både bil,
cykel, gång och buss då Brovägen ansluts till
Banvallsleden och till länsväg 126.
ABU Garciahallen är idag inte av fullmått
och kan därför inte utnyttjas för vissa sporter.
I planförslaget möjliggörs nya ytor för
idrottsverksamhet i föreslaget fritidscenter,
cirka 500 meter norr om Brovägen. Funktionen
idrottshall kan med fördel omlokaliseras till nya
fritidscentret där aktiviteter av olika slag kan
samlas.
Huvudinriktningen för verksamhetsområdet vid
Brovägen ska vara en funktionsblandad miljö
där en mångfald av verksamheter med olika
öppettider bjuder in till sociala möten för både

ABU-Garciahallen vid Brovägen
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unga och äldre. Kommunens fysiska planering
kan styra en sådan utveckling genom att
detaljplanera för centrumaktiviteter eller andra
passande funktioner på platsen. Vid en fortsatt
exploatering rekommenderas därför att en ny
detaljplan tas fram.
Verksamheterna vid Brovägen kan med fördel
integreras med bostäder för att skapa liv och
rörelse i området under dygnets alla timmar.

Mörrumsåns nära läge ses som en tillgång
till området vilket generar en attraktiv miljö.
Samtidigt medför ån utmaningar med stigande
vattennivåer, dåliga geotekniska förhållanden
och barriäreffekt. Konsekvenser av åns nära läge
till Brovägen beskrivs mer ingående i bilagan
”Miljökonsekvensbeskrivning”.
Befintlig bro vid Brovägen föreslås bli en del av
tätortens gång- och cykelvägnät. Utvecklingen av
gång- och cykelvägar i Svängsta beskrivs mer på
sida 60.

Illustration funktioner vid Brovägen och Halda utvecklingscentrum

Svängstaparken
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Den västra sidan om ån föreslås öppnas
upp för allmänheten med plats för både
fiske- och rekreation. Kopplingarna till Halda
utvecklingscentrum kan på så sätt förstärkas.
Utvecklingen av gångstråket beskrivs mer under
avsnittet ”Halda utvecklingscentrum”.

Svängstaparken

Svängstaparken ligger norr om
verksamhetsområdet vid Brovägen och sträcker
sig längs med Mörrumsåns dalgång och befintlig
cykelled. Det råder stora nivåskillnader mellan
länsväg 126 och Svängstaparken vilket skapar en
barriär mellan centrum och parken. Därför är
säkra och tillgänglighetsanpassade övergångar
över länsväg 126 viktiga, vilka tydligt leder ner
till parkområdet. Även skyltning kan minska
barriäreffekten.

Även belysningsarbeten är viktiga i
Svängstaparken för att kunna skapa en tryggare
miljö för de som vistas där oavsett tid på dygnet.

Halda Utvecklingscentrum

Ett nytt gångstråk föreslås längs Haldafabrikens
historiska byggnader, från befintlig broövergång
vid Svängstaparken ner till verksamhetsområdet
vid Brovägen (grön markering i illustrationen
nedan, ungefärlig sträckning). Stråket möjliggör
rekreation där kulturhistoriska värden och
naturmiljöer kan mötas. Vid planering av stråket
ska befintliga verksamheter beaktas utifrån
säkerhetssynpunkt. Även naturvärden ska beaktas
enligt de skydd som ån omfattas av.
Vid de platser där befintliga byggnader sträcker
sig ända ner till å-kanten kan exempelvis
tillgänglighetsanpassat trädäck/träpromenadstråk
sträcka sig längs vattenkanten för att behålla ett
säkert avstånd till fabrikslokalerna.
Svängstaparken

Svängstaparken sedd från länsväg 126

Men trots säkra övergångar är nivåskillnaden
fortfarande en utmaning. Därför är det viktigt
att kopplingen söderut mot Brovägen via
Banvallsleden bevaras och förstärks. Även här
kan tydligar skyltning förstärka kopplingarna.
Även kopplingen till Svängstas skolor är viktig.
Parken ska kunna nås på ett trafiksäkert sätt och
därför är stråket mellan Möllegårdens skola och
Svängstaparken viktig.
Själva parken föreslås rustas upp för att kunna
skapa en grön mötesplats i Svängstas centrala
delar. Svängstaparken kan då bli en knutpunkt
för de som vandrar på Laxaleden och de som
cyklar längs Banvallsleden. Rekreation och
friluftsliv är därför en tydlig inriktning i det
upprustningsarbetet. Exempelvis kan en offentlig
toalett placeras i anslutning till parken.
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Illustration föreslaget gångstråk vid Halda Utvecklingscentrum

I takt med att Svängsta utvecklas föreslås Halda
Utvecklingscentrum utökas med fler lokaler
för verksamheter, kontorslokaler, lagerlokaler,
utbildning och liknande. Fortsatt utveckling av
småindustrier föreslås i framtiden koncentreras
till befintligt industriområde norr om
Svängstavägen.
Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort
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Riktlinjer centrala Svängsta

Vid Halda utvecklingscentrum finns risk för
förorenad mark på grund av den industri
som förekommit på platsen. Mer information
om åtgärder kring förorenad mark finns
på sida 70. På samma sida beskrivs även
översvämningsrisken på grund av förhöjd
vattennivå i Mörrumsån. Strax norr om Halda
utvecklingscentrum finns även en lågpunkt
som riskerar översvämmas vid skyfall. Vid en
eventuell ny detaljplan eller exploatering måste
dagvattenhanteringen utredas, särskilt med tanke
på föroreningssituationen i området.

Skapa nytt torgrum vid befintligt centrum i
Svängsta
Arbeta för hastighetsdämpande åtgärder
längs länsväg 126 förbi centrala Svängsta
Utreda bullerproblematiken som genereras
av trafik längs länsväg 126 vid framtida
detaljplanering
Utveckla verksamheter och bostäder vid
Brovägen

Det bedöms finnas goda möjligheter att utveckla
solceller på Halda utvecklingscentrum då det
finns stora ytor av takkonstruktion som enligt
Länsstyrelsen Blekinges solkarta kan uppnå en
hög inkommande solenergi. Detta bör beaktas
vid framtida utveckling av utvecklingscentrumet.
Anläggning av nya solceller ska prövas utifrån
kulturmiljösynpunkt och får endast uppföras
om det inte påverkar några bevarandevärden
negativt.

Rusta upp Svängstaparken utifrån friluftslivoch fritidsperspektiv
Bevara befintliga kulturvärden vid Halda
utvecklingscentrum. Utöka verksamheter
efter behov
Undersöka möjligheten att utveckla
solceller på Halda Utvecklingscentrums
takkonstruktioner
Koncentrera industriverksamheter
till befintligt industriområde norr om
Svängstavägen
Skapa gångstråk längs Mörrumsån för att
öppna upp å-rummet för allmänheten och
stärka kopplingarna till Svängstaparken
Möjliggör för gång- och cykelkopplingar
längs Brovägen
Bild från Karlshamns kommun på Halda Utvecklingscentrum
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KRANSBEBYGGELSEN
Kransbebyggelsen i Svängsta
innefattar bostadsområden,
grönområden och
verksamhetsområden i nära eller
direkt anslutning till Svängstas
centrala delar. Området sträcker sig
längs båda sidor om Mörrumsån,
från Ebbarp i söder till Möllegården
i norr, över Marieberg i öst och
Öjavad i väst.

Ändring gentemot
Översiktsplan
Karlshamn 2030
Ändringarna gentemot Karlshamns översiktsplan
2030 är relativt få. En av skillnaderna är
att utvecklingen av industrin, som i den
kommuntäckande översiktsplanen ska kunna
integreras i Svängstas olika bostadsområden,
istället koncentreras till området runt befintlig
industri norr om Svängstavägen.
Utvecklingen beskrivs dessutom mer ingående
i det här fördjupningsarbetet än i den
kommunövergripande översiktsplanen.

Skola
ABU
Svängstabadet

Mariegården
Öjavad
Mörrumsån
KRANSBEBYGGELSEN

Marieborg IP
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Utvecklingsområden
För att kunna klara den planerade
befolkningsutvecklingen krävs att Svängsta
utvecklas med fler bostäder. En sådan utveckling
koncentreras främst till en komplettering av
Svängstas befintliga bostadsområden.
Att expandera befintliga bostadsområden är
strategiskt fördelaktigt då den infrastruktur som
redan finns i Svängsta kan nyttjas. På så sätt kan
utvecklingen effektiviseras.
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Sammanhållna områden skapar även
bra förutsättningar för att kunna
kollektivtrafikförsörjas i framtiden.
I utvecklingsområdena ska tydliga och
sammankopplade grönstrukturer finnas i nära
relation till bebyggelsestrukturen för att skapa
förutsättningar för sammanhållna områden med
tätortsnära värdefull natur.
Handelsverksamheter föreslås främst
koncentreras till centrala Svängsta, men även till
viss del i kransbebyggelsen.
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I mindre orter som Svängsta är det viktigt
att skapa arbetsplatser som ur ett långsiktigt
perspektiv är anpassade till ortens olika behov.
Genom att göra plats för handel, lagerlokaler
eller liknande verksamheter skapas arbetsplatser
och knutpunkter som i sin tur kan generera
sociala möten. Framtida detaljplaner bör därför
ge förutsättningar för funktionsblandade
bostadsområden där markanvändningen kan
anpassas efter vilka behov som finns i Svängsta
just då.
I fördjupningsarbetet presenteras sex
utvecklingsområden för nya bostäder och
verksamheter vilka alla innefattar en förtätning
inom Svängstas befintliga infrastruktur. För
samtliga områden finns olika förutsättningar,
exempelvis strandskydd, naturvärden,
bullerproblematik, översvämningsrisker med
mera.
Utveckling utanför dessa områden beskrivs mer
generellt på sida 52.

Bostadsutveckling

möjlighet att koppla samman ny bebyggelse med
redan befintliga bostadsområden, funktioner och
infrastrukturer.
Ett hinder i utvecklingen vid Norra Abborresjön
är att området ligger i närheten av en
kraftledning som tangerar Abborresjöns östra
delar. Byggnation eller annan exploatering
måste ske med hänsyn till ledningsstråket och
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
måste därför följas. Dialog med både E.ON och
Svenska kraftnät bör ske innan byggnation i detta
område. Detta gäller för all typ av byggnation.
De ytor som bedöms vara byggbara kan
bebyggas omgående då det redan finns en
antagen detaljplan för området. Detaljplanen, E9,
antogs 1980 och fastigheten den reglerar ägs av
Karlshamns kommun. Detaljplanen medger både
fristående hus och kedjehus i närhet till sjön och
till naturen.
Vid exploatering är det viktigt att de höga
naturvärdena bevaras och att byggnationen
inte påverkar områdets rekreationsmöjligheter
negativt.

Norra Abborresjön

Området möjliggör marklägenheter,
enbostadshus eller kedjehus i ett skogs- och
sjönära läge.

Riktlinjer Norra Abborresjön
Utreda om gällande detaljplan E9 täcker
dagens, och framtidens, behov
Skydda befintlig bebyggelse genom att
bevara naturområden
Bevara rekreationsmöjligheter vid
exploatering
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Beakta områdets närhet till befintlig
kraftledning

Vid Abborresjön erbjuds naturnära och attraktiva
boendemiljöer i sjönära lägen. Området består
av obebyggd skogsmark och Abborresjön är i sin
tur omgiven av upplyst motionsspår.
Att utveckla fler bostäder vid Abborresjön
anses vara strategiskt fördelaktigt då det finns
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Södra Abborresjön

Området möjliggör marklägenheter,
enbostadshus, parhus eller radhus i ett
skogs- och sjönära läge.

Norr om Svängstabadet

Området möjliggör bostäder upp till tre
våningar i ett servicenära skogslandskap.

STRANDSKYDD
BOSTÄDER
BO

STÄ
D

ER

Söder om Abborresjön föreslås fler bostäder
utvecklas, vilka blir som en förlängning av
befintligt bostadsområde i söder. Bostäderna
föreslås placeras utanför strandskyddat område
för att inte riskera att rekreationsmöjligheterna
runt Abborresjön byggs bort och att marken
privatiseras.
Mellan befintlig bebyggelse och utpekat
strandskydd finns en remsa av skog som är
mellan 70 och 90 meter bred. I denna zon
finns möjlighet att bygga nya bostäder och
ansluta området till befintligt bostadsområde via
Linvägen/Slöjdvägen. De föreslagna bostäderna
kan placeras en attraktiv skogs- och sjönära miljö
vilket är utmärkande för Svängsta. Området är
idag inte detaljplanelagt.
Ny bebyggelse ska göra så lite intrång på
befintligt rekreationsområde vid Abborresjön
som möjligt. Byggnadshöjden ska därför
anpassas så nya byggnader inte riskerar sticka
upp i landskapet.

Strax norr om Svängstabadet finns ett område
med outnyttjade byggrätter där bostäder upp till
tre våningar kan byggas enligt gällande detaljplan.
Detaljplanen E7 möjliggör ett trafikfritt
bostadsområde med intilliggande garagebyggnad.
Detaljplanen är från 1971 och är därför
framtagen utifrån de principer som gällde då. En
utredning om detaljplanen fortfarande är aktuell
är därför nödvändig innan exploatering, utifrån
kommunens nuvarande och framtida behov.
Området i sig erbjuder ett kuperat skogslandskap
med närhet till både rekreation, skola och
centrum och bedöms därför vara ett lämpligt
utvecklingsområde för bostäder i framtiden.
Det finns stora nivåskillnader i området vilka
i största mån kan bevaras så den nuvarande
landskapsbilden inte förvanskas. Det nya
bostadsområdet kan anslutas till Emnebodavägen
i norr, men bör inte kopplas samman med
Skolvägen i söder då det riskerar skapa
genomfartstrafik förbi Möllegårdens skola.

Riktlinjer Norr om Svängstabadet

Trafiklösningarna och anpassning till befintlig
miljö ska detaljstuderas i framtida detaljplanering.

Utnyttja befintlig detaljplan i den utsträckning
det går, utifrån dagens och framtidens behov

Riktlinjer Södra Abborresjön

Minimera intrång på befintligt
rekreationsområden

Minimera intrång på befintligt
rekreationsområde runt Abborresjön
Förläng Linvägen eller Slöjdvägen in i området
50
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tillgänglighet, samverkan med mera och det kan
därför finnas en fördel med att samverka mellan
olika typer av boenden. Det kan exempelvis
handla om att samordna personal då behovet av
närvarande personal varierar beroende på vilket
slags boende det rör sig om.

Norra Marieberg

Området möjliggör enbostadshus,
flerbostadshus, radhus, parhus,
marklägenheter, samlingslokaler,
vårdboenden i en natur- och centrumnära
miljö.

I norra Marieberg kan nya gemensamhetslokaler
fungera som träffpunkter för olika typer
av boenden och delar av området kan med
fördel planeras för vårdändamål. De nya
verksamheterna kan samverka med befintligt
servicehus i närområdet, samtidigt som
det finns en närhet till både rekreation och
centrumaktiviteter.

BOSTÄDER
VÅRDBOENDEN
SAMLINGSLOKALER

Strax norr om befintliga flerbostadshus
i Marieberg finns möjlighet att etablera
nya bostäder. Området består idag av ett
skogsområde som föreslås integreras och kopplas
samman med närliggande bostadsområden.
Fastigheterna norr om Marieberg ägs idag av
Karlshamns kommun och området är inte
detaljplanelagt. Även här är det viktigt att
ny bebyggelse speglar den befintliga miljön
både vad gäller landskapsbild och närliggande
byggnadsstruktur.

I närområdet föreslås även yta för en kommunal
lekplats. Viktigt är att rekreationsmöjligheter
mellan Abborresjön och Hundsjön inte
försvinner i samband med exploateringen av
Norra Marieberg. Befintliga stigar och stråk ska
därför bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Trafiklösningar och påverkan på befintliga
naturvärden ska detaljstuderas i framtida
detaljplanering.

Riktlinjer Norra Marieberg
Förläng Bokvägen och eventuellt koppla
samman denna med Kjellsavägen

I ortsanalysen konstaterades att det finns
ett generellt behov av trygghetsboenden,
gruppbostäder och servicebostäder i kommunen.
När vårdboenden av olika slag planeras är det
viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv
snarare än utifrån enbart funktionen i sig. Det är
således viktigt att beakta närhet till annan service,
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Planera för ett funktionsblandat område som
integreras med befintlig natur
Minimera intrång på befintliga
rekreationsmöjligheter mellan Abborresjön och
Hundsjön
Befintliga bostäder i Marieberg
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Västra Öjavad

Området möjliggör enbostadshus,
flerbostadshus, radhus, parhus,
marklägenheter samt service- och
handelsverksamheter.
Mellan Svängstavägen och befintligt
bostadsområde i Öjavad finns stora ytor
vilka bedöms vara lämpliga för både bostäder
samt service- och handelsverksamheter.
Serviceverksamheter innebär verksamheter
som utför någon form av service, exempelvis
fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även
verksamheter med behov av lokaler för material
eller utrustning, så som el- och byggföretag eller
företag som erbjuder hushållsnära tjänster kan
med fördel placeras i västra Öjavad.
Med en ny anslutning till Svängstavägen skulle
transport till och från området bli både effektivt
och trafiksäkert då trafikalstringen i befintliga
bostadsområden skulle avlastas. Det finns även
möjlighet att förse området med kollektivtrafik
och ansluta det till befintligt gång- och cykelnät i
framtiden

Innan exploatering krävs utredningar kring både
buller och trafiklösningar. Då Svängstavägen är
statligt ägd kräver eventuella påkopplingar och
anslutningar en tidig dialog med Trafikverket.
Karlshamns kommun äger stora delar
av marken i området och det är idag inte
detaljplanelagt. Däremot täcks delar av
området av en avstyckningsplan från 1936.
Utöver avstyckningsplanen finns få regleringar
för området vilket gör det intressant ur ett
exploateringsperspektiv. Däremot kan det
finnas naturvärden som måste utredas innan
exploatering. Terrängen i området varierar men
platsen ligger högt beläget vilket minskar risken
för framtida översvämningar.
I Öjavad kan det i framtiden skapas en variation
av funktioner som gör att fler vistas i området
vilket i sin tur skapar sociala möten och en
tryggare miljö.
Från Brötagylet väster om Svängstavägen
genereras ett strandskydd som ska beaktas vid
framtida exploatering.

Riktlinjer Västra Öjavad
Anslut området till Svängstavägen

HANDEL & SERVICE

STRANDSKYDD

BOSTÄDER
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Säkerställ att området kan nås med gång- och
cykel för att minimera bilbehovet i framtiden
Koncentrera verksamheter västerut och
bostäder österut
Beakta eventuella naturvärden som finns i
området

Övrig bostadsutveckling i
kransbebyggelsen

För områden som inte pekas ut som
utvecklingsområde, men som föreslås
utvecklas med bostäder enligt karta för markoch vattenanvändning, gäller principen att
utveckling främst ska ske genom förtätning
och komplettering av befintlig bebyggelse.
Olika bostadsformer kan uppföras; entill tvåbostadshus radhus, parhus eller
marklägenheter.
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LIS-område, Holländarevägen

I utpekat LIS-område finns möjlighet att
komplettera med fler enbostadshus i ett
vattennära läge.

BOSTÄDER I
STRANDNÄRA
LÄGE

I norra delen av planområdet finns ett utpekat
område för landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Här finns redan ett tjugotal bostäder och
området bedöms ha god teknisk försörjning för
att kunna kompletteras med fler bostäder.
Däremot är det viktigt att utredningar kring
geoteknik, vatten- och avlopp, markföroreningar,
översvämningsrisker etc. klargörs innan
ytterligare exploatering sker i området.
Då området ligger intill det skyddade å-rummet
är det viktigt att ha en tidig dialog med
länsstyrelsen gällande hur strandskyddets värden
och syften på bästa sätt kan bevaras vid framtida
exploatering.
Väster om LIS-området planeras mark avsättas
för framtida vattenreservtäkt för dricksvatten.
Viktigt är att nya bostäder i närheten av denna
vattenreservtäkt inte försämrar vattnets kvalitet.
Området är delvis detaljplanelagt.

Riktlinjer LIS-område
Holländarevägen
Utreda geoteknik, markföroreningsgraden
och översvämningsrisken innan ny
exploatering
Bevara ett grönstråk närmast vattenkanten
Ha en dialog med länsstyrelsen gällande
vilka värden som ska bevaras och hur
strandskyddsfrågan ska beaktas
Inte försämra möjligheten att använda del
av Mörrumsån till vattenreservtäkt om behov
uppstår i framtiden

Bild från Karlshamns kommuns översiktsplan
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Industriutveckling

Svängstas industriella historia är påtaglig
för ortens identitet, vilket konstateras i
ortsanalysen. En fortsatt utveckling av
industrin är väsentlig för att Svängsta även i
framtiden ska kunna erbjuda arbetsplatser till
det växande befolkningsantalet. Planförslaget
föreslår i första hand att outnyttjade byggrätter
för industritomter nyttjas. Genom att nyttja
befintliga detaljplaner med outnyttjade byggrätter
kan utvecklingen av nya industrier ske snabbt
och effektivt.
Om ny mark behöver tas i anspråk för
att möjliggöra ytterligare industriändamål
ska marken först lämplighetsprövas så att
Mörrumsåns grundvattenförekomst inte
påverkas negativt i form av föroreningar eller
liknande.

Genom att samla både grund- och förskola i
samma område kan resurser utnyttjas på ett mer
effektivt sätt. Det kan handla om fördelning av
personal men även om en effektivisering av olika
leveranser.
I framtiden krävs utredning för hur förskolan ska
kunna expandera med de byggrätter som finns
idag. Behovet av mer yta för en stor förskola
i Svängsta bör utredas i samband med övrig
utveckling av närområdet.
Skolornas möjligheter till rekreation och
utomhusvistelse ska skyddas och stärkas.

Riktlinjer skolutveckling
Rusta upp och utöka Möllegårdens lokaler och
skolgård

Skolutveckling

I planförslaget föreslås att Möllegårdens skola
rustas upp och förses med ny skolgård och större
lokaler. Skolan ska i framtiden kunna samverka
med andra funktioner i närområdet så som
nytt fritidscenter, Svängstabadet och Svängsta
förskola.
Angöring till skolan föreslås ske norrifrån
från Emnebodavägen för att undvika
genomfartstrafik förbi skolområdet.
Det finns idag ett akut behov av fler
förskoleplatser i Svängsta, och det är därför
viktigt att snabbt kunna planera för mer yta
för den typ av verksamhet. Svängsta förskola
föreslås expandera på befintlig tomt och ersätta
de mindre förskolorna i tätorten. Utvecklingen
av förskolan föreslås i första hand ske genom
ökat antal våningsplan och i andra hand utökad
byggnadsarea. Befintlig terräng på tomten
begränsar den byggbara arean.
Utveckling av förskolan kan kräva planändring.
Då gällande detaljplan, E7, är en äldre plan bör
möjligheten att istället tillämpa en planavvikelse
studeras för att effektivisera byggnationen.
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Bygga en stor förskola som kan ersätta
befintliga förskolor i Svängsta
Ersätt inaktuella detaljplaner utifrån
identifierat behov
Bevara skolornas möjlighet till naturnära
rekreation

Kultur och landskapsbild

En viktig utgångspunkt i planförslaget är att
inte bygga bort Svängstas kulturella värden. Vid
förändringar är det av viktigt att värna om de
kulturella värdena, samt Svängstas identitet som
är knuten till ortens industrihistoria och närhet
till Mörrumsån. Det är viktigt att inte bara bevara
utan även sprida kunskap om området och
varsamt använda kulturarvet i nya sammanhang
som kulturarenor, rekreationsområde,
mötesplatser och för nya verksamheter.
Svängsta medborgarhus föreslås lyftas fram
och öppnas upp för aktiviteter av olika slag.
Byggnaden är väl lämpat för kulturarrangemang
med sin scenkonstlokal. Även utrymmen för
föreningsliv finns. Här föreslås aktiviteter
utvecklas som skulle kunna nå och engagera fler
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grupper i Svängsta. Med sin unika form är det
en byggnad som ämnar bevaras och förvaltas för
att även i framtiden kunna behålla sin befintliga
utformning.
De museum som finns i Svängsta ska också
bevaras och förvaltas. Både skol- och Abumuseet är viktiga för att symbolisera Svängstas
historia.
Rivningen av Mariebergs kraftstation påverkar
det kulturvärde som verksamheten utgör.
Karlshamns kommun har ingen rådighet i det
beslut som fattats om att riva verksamheten,
men kommunen ser det som positivt att
förutsättningarna för fiskebeståndet förbättras i
och med rivningen.
För att minska negativ påverkan på
landskapsbilden ska frågor kring gestaltning,
byggnadshöjd och placering studeras vidare
vid framtida detaljplanering. Bebyggelsen ska
därmed utformas och placeras utifrån platsens
förutsättningar och befintliga värden.

Idrott och fritid

Utvecklingen av idrott och fritid är väsentligt
för Svängsta då föreningslivet redan idag är
väletablerat i orten och då det finns ett växande
intresse för fritidsaktiviteter. Det är därför viktigt
att planera för långsiktiga lösningar och för
funktioner som gynnar, inte bara Svängsta, utan
även hela Karlshamn kommun.

Svängstabadet och nytt fritidscenter

Svängstabadet föreslås utvecklas på befintlig
plats. I fördjupningsarbetet har bland annat
möjlighet till kollektivtrafik, tillgänglighet och
nyttjandet av befintliga detaljplaner studerats
och lett till valet av badets placering. Genom
att låta Svängstabadet anläggas på samma
plats som tidigare kan processen för den nya
badanläggningen effektiviseras då gällande
detaljplan E7 kan utnyttjas. Analys kring badets
placering finns på nästa sida.

byggas om helt på nytt. Om den gällande
detaljplanen E7 ska nyttjas är möjligheterna att
bygga ett inomhusbad begränsade. Byggrätterna
tillåter idag inte tillräckligt högt i tak för att ett
inomhusbad ska kunna vara möjligt. Det skulle
därför krävas en ny detaljplan för platsen där
högre byggnadskroppar, som möjliggör ett
inomhusbad, tillåts.
Ett utomhusbad kan byggas med gällande
detaljplan men funktionen kräver vidare
utredning då ett utomhusbad endast kan
nyttjas några få månader om året. I det här
fördjupningsarbetet talas det istället om
funktionen bad, oavsett om det handlar om en
inomhus- eller utomhusanläggning.
Utformningen av anläggningen beror på flertalet
faktorer, så som ekonomi, efterfrågan och behov.
I planförslaget föreslås att fler funktioner än
enbart badanläggning utvecklas i närområdet för
att platsen ska kunna nyttjas under hela året och
inte bara under sommartid. Kombinationen av
funktioner skapar en viktig knutpunkt i Svängsta
där flera aktiviteter kan erbjudas för människor i
olika åldrar och med olika intressen.
De samlade funktionerna benämns i
planförslaget som ett nytt fritidscenter där det finns
möjlighet att i framtiden anlägga exempelvis en
ny skateboardhall, en sporthall, café med mera.
Norr om det nya Svängstabadet föreslås
en genomfartsväg för gång- och
cykeltrafikanter som ska koppla samman
de båda skolverksamheterna och samtidigt
sammankoppla dessa med det nya fritidscentret.

Det finns olika alternativ för hur det nya badet
kan utformas. Det kan exempelvis planeras
för ett inomhusbad eller ett utomhusbad och
anläggningen kan antingen restaureras eller
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Befintlig plats
+ Närhet till skola och centrum
+ Ekonomiskt fördelaktigt att
inte flytta badet
+ Stora ytor för fler funktioner
+ Närhet till rekreation
+ Kan nyttja befintlig detaljplan
- Ligger inte i direkt anslutning
till kollektivtrafik idag
- Genererar trafik i befintligt
bostadsområde
-Riskerar påverka befintliga
rekreationsmöjligheter

Marieberg

+ Nära centrum
+ Nära fotbollsplan
+ Möjligt att ansluta
badanläggning till planerad
kommunal lekplats
+ Finns redan kollektivtrafik
+ Går att utnyttja befintligt gångoch cykelstråk
- Kräver ny detaljplan
- Saknar tydlig koppling till
naturområden
- Omges av vägar och hus
- Liten yta för utveckling av andra
funktioner
- Kan finnas markföroreningar på
grund av närliggande pumpstation

Öjavad
+ Stora ytor
+ Kommunen äger marken
+ Finns möjlighet att ansluta till
Svängstavägen
+ Stör ej befintligt bostadsområde
- Kräver ny detaljplan
- Svag koppling till centrum
- Få anslutningar
- Ingen kollektivtrafik idag
- Begränsar fortsatt utveckling av
verksamheter och bostäder i
området
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Marieborg
+ Naturnära
+ Nära till badplats
+ Finns redan kollektivtrafik
+ Närhet till idrottsfunktioner
+ Närhet till cykelled
+ Kommunen äger marken
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- Kräver ny detaljplan
- Långt avstånd till centrum och skola
- Genererar mer trafik i befintligt
bostadsområde
- Stort inspel i skogs- och
naturlandskapet
- Strandskyddat område
-Stort markavvattningsområde

ån. Mer om rekreation i kransbebyggelsen finns
beskrivet på sida 67.

Med bil kan fritidscentret nås norrifrån via
Emnebodavägen för att inte belasta Skolvägen
med mer trafik och skapa genomfartstrafik i
området. Trafik- och parkeringslösningar ska
detaljstuderas vid framtida detaljplanering och
projektering.

Väster om idrottsplatsen finns en stor lågpunkt
som riskerar översvämmas vid skyfall. Denna
yta bör bevaras som grönyta då den även ingår
i ett markavvattningsföretag. Det finns även en
stor lågpunkt söder om befintliga bollplaner.
Denna yta bör kunna översvämmas när behovet
finns, för att under normala förhållanden kunna
användas för idrotts- eller fritidsändamål.

Att samla fritidsaktiviteter i samma område
gör platsen till samlingspunkt med närhet till
både natur, bad, idrott, fritidsaktiviteter, skola,
förskola med mera. Närheten till naturen är
en stor kvalitet för platsen och kopplingar till
närliggande motionsslingor och vandringsleder
ska behållas eller förstärkas.

Marieborg bör fortsätta förses med
kollektivtrafik för att möjliggöra kollektivt
resande till och från idrottsplatsen men även till
närliggande verksamheter och bostäder.

Marieborg idrottsplats

Fiske

Rivningen av Mariebergs kraftstation innebär att
en dämning med cirka 4,8 meters höjdskillnad
försvinner. Efter rivningen kommer naturliga
höjdförhållanden att råda vilket betyder att ån
kommer återställas till naturliga förhållanden och
underlätta fiskens vandring.

Marieborg IP planeras utvecklas i framtiden för
att kunna fortsätta vara en knutpunkt i Svängsta
för föreningar och andra aktiviteter. Det är
viktigt att Marieborg fortsätter vara verksam vid
sidan om Svängstas nya fritidscenter för att skapa
goda möjligheter för Svängstas föreningsliv att
växa.
Gång- och cykelvägarna som leder till
idrottsplatsen ska vara trygga under dygnets alla
timmar. Genom att arbeta med belysning och
införandet av andra funktioner i området med
varierande öppettider kan en trygg och trivsam
miljö skapas. En trygg och säker gång- och
cykelväg ska finnas mellan Svängsta centrum och
Marieborg IP.

Med detta kommer nya fiskeplatser kunna skapas
och sportfisket kommer få bättre förutsättningar
att kunna utvecklas i Svängsta. Detta kräver
att nya fiskeplatser utvecklas längs med ån,
något som bedöms kunna gynna Svängstas
besöksnäring och attraktivitet som stort. Dock
behövs översvämningsriskerna längs ån beaktas
när nya anläggningar i å-rummet planeras. Mer
om översvämningsrisker finns att läsa på sida 70.

Riktlinjer idrott och fritid
Skapa en ny samlingspunkt i anslutning till
Svängstabadet som kan användas året om
Rusta upp Marieborg IP och anlägga trygg
gång- och cykelväg dit
Anlägga ny gångbro som kan koppla samman
rekreationsområden på båda sidor Mörrumsån

Kopplingarna till rekreationsområden och
vandringsleder på andra sidan Mörrumsån
föreslås förstärkas genom en ny gångbro över
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Trafik och säkerhet

I Svängsta är bilen ett dominerande inslag vilket
gör det viktigt i den fysiska planeringen att
även prioritera andra färdmedel för att minska
bilbehovet i framtiden. Det kan handla om
att skapa sammankopplade nät av gång- och
cykelvägar men även ge förutsättningar för en
välfungerande kollektivtrafik med trygga och
lättillgängliga hållplatser.
Det kan även handla om att skapa förutsättningar
för pendelparkering så att det blir naturligt för
den resande att välja kollektivtrafik för en del av
resan.
I planförslaget förespråkas att bilbehovet
minskas i framtiden. Detta kan ske genom
bland annat säkra gång- och cykelvägar,
utveckling av kollektivtrafiken, pendelparkering,

laddningsstationer för elfordon och förtätning
inom befintlig infrastruktur.
I planförslaget redovisas både befintliga och
föreslagna knutpunkter vilka alla bör, i största
utsträckning, kunna nås med annat färdmedel än
med bil.
De utpekade knutpunkterna enligt illustrationen
på nästa sida är det nya fritidscentret
med närliggande skolverksamheter,
nya Svängstabadet, centrum/
Svängstaparken, Halda utvecklingscentrum,
verksamhetsområde vid Brovägen,
lekplats vid Marieberg samt Marieborg IP.
Tillgängligheten mellan dessa punkter är viktiga
att bevara och utveckla.

Länsväg 126 mot centrum
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Viktiga knutpunkter
Viktiga stråk och flöden

SKOLA
PARK &
CENTRUM

FRITIDSCENTER OCH
BADANLÄGGNING

HALDA &
BROVÄGEN

LEKPLATS
SVÄNGSTA MEDBORGARHUS

MARIEBORG IP
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Gång- och cykel

Utvecklingen av både gångstråk och cykelvägar
i kransbebyggelsen utpekade knutpunkter. För
att skapa ett attraktivt vägnät ska gång- och
cykelvägarna hålla en hög standard och det ska
vara lätt att orientera sig i orten.
Att anlägga gång- och cykelvägar som byter
sida av vägen riskerar ökad risk för olyckor,
därför ska det alltid eftersträvas att nya gångoch cykelvägar läggs på en sida av vägen. Det
är från säkerhetssynpunkt även viktigt att

belysa gång- och cykelvägar. Då Trafikverket
endast arbetar med att belysa de sträckor som
är regionalt utpekade stomnät kan det innebära
kommunal investering på utvalda sträckor i
kransbebyggelsen.
Nya gång- och cykelvägar ska i så lång
utsträckning som möjligt anpassas utifrån
terräng och miljösituation samt även möjliggöra
användning av el- och lastcyklar.
Illustrationen nedan visar de sträckningar
där framkomligheten för gång- och
cykeltrafikanter föreslås prioriteras vid framtida
utvecklingsarbeten. Några av dessa sträckor är
redan utbyggda med bra och säker gång- och
cykelväg men det finns luckor i den nuvarande
strukturen som föreslås slutas i framtiden.

Utbyggda sträckor
för gc-väg
Saknade sträckor
för gc-väg
Utbyggda sträckor
för gångväg

Gång- och

Gång- och
Saknade sträckor
cykelväg vidare
för gångväg ner mot
Mörrum
till Mörrum
Gång- och
cykelväg vidare
ner mot Asarum
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Kollektivtrafik

Svängstabor är de bästa i kommunen på att
använda kollektivtrafik! Detta visar att underlaget
och intresset är stort för att resa kollektivt, vilket
ger goda förutsättningar för Svängstas hållbara
utveckling. Kollektivtrafik kan planeras på många
olika sätt, i det här fördjupningsarbetet ligger
störst fokus på att presentera ett så genomförbart
förslag som möjligt där kollektivtrafiken
samspelar med övrig utveckling av tätorten.
En kollektivtrafiklinje ska dras så att den
genererar så effektiva restider som möjligt
samtidigt som hållplatserna ska vara
lättillgängliga och ett attraktivt alternativ till bilen.
Ett exempel på hur kollektivtrafiken kan
förbättras i Svängsta jämfört med hur den ser
ut idag är att skapa möjlighet för en ändhållplats
istället för att busslinjen går som en sluten slinga.

Busshållplats vid Marieberg

192

Genom att skapa en ändhållplats kommer bussen
gå åt båda riktningar genom Svängsta tätort
vilket betyder att man som resenär exempelvis
kan ta bussen både till och från mataffären utan
att behöva åka en lång omväg.
I fördjupningsarbetet presenteras tre
olika inriktningar för utvecklingen av
kollektivtrafiken. Inriktningarna kan tolkas
som utvecklingsalternativ vilka bör utredas mer
ingående tillsammans med Blekingetrafiken i takt
med att tätorten utvecklas och olika områden
utvidgas.
Val av inriktning är beroende på vad i
planförslaget som implementeras först då de
olika utvecklingsområdena genererar olika behov
av nya hållplatser. Den ena inriktningen utesluter
därmed inte någon annan utan de kan istället
tolkas som etapper där inriktningarna kan bygga
vidare på varandra.

Inriktning 1: ”Nollalternativ”
I den första inriktningen som presenteras
fortsätter busslinjen gå i samma sträckning
som den gör idag. Detta är i sig inget dåligt
alternativ då den redan nu är väl uträknad
av Blekingetrafiken för att skapa ett så stort
upptagningsområde som möjligt.
I dialog med Blekingetrafiken har det dock
framgått att det är önskvärt om det i framtiden
anordnas en ändhållplats istället för att linjen
går som en sluten slinga, vilket presenteras i
inriktning 2.

Inriktning 2: Ändhållplats vid Halda
Utvecklingscentrum
I inriktning 2 har den nuvarande slingan brutits
upp och istället bildat en linje med ändhållplats
i anslutning till Halda Utvecklingscentrum. För
att öka upptäckningsområdet kan ändhållplatsen
flyttas söderut mot Brovägen (se streckad linje i
illustrationen).
En av fördelarna med att ha ändhållplats istället
för en sluten slinga är att bussarna har möjlighet
att justera avgångstid och anpassa sig till
eventuella förseningar eller liknande genom att
stanna vid ändhållplatsen. En annan fördel är att
resenärer kan ta bussen både till och från olika
funktioner, vilket inte är möjligt idag i samma
utsträckning.

1

Ingen förändring
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Ändhållplats Halda Utvecklingscentrum
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Inriktning 3: Ändhållplats Öjavad/
Svängstavägen
I takt med att Svängsta utvecklas med bostäder
och verksamheter i Öjavad kan det i framtiden
finnas behov av att flytta ändhållplatsen från
Halda Utvecklingscentrum till Svängstavägen vid
Öjavad.
Vid ändhållplatsen kan det med fördel planeras
för pendelparkering för att göra hållplatsen
till en tydlig bytespunkt av färdsätt. Detta
gör att de som bor på landsbygden kan ta sig
till busshållplatsen med bil för att sedan åka
kollektivt vidare mot Asarum och Karlshamn.

Nya trafikförbindelser

I planförslaget föreslås flertalet nya
trafikförbindelser för biltrafik i Svängstas
kransbebyggelse. Förbindelserna är nödvändiga
för att kunna bygga ut de utvecklingsområden
som föreslås. På nästa sida visas en illustration
av föreslagna vägar vilka beskrivs på sida 65.
Vägarnas exakta sträckningar fastställs vid
framtida detaljplanering.
En ökad trafik i Svängsta bedöms kunna leda
till ökade bullernivåer. Effekterna av de nya
trafikförbindelserna, både gällande buller och
trafikalstring ska detaljstuderas innan vidare
exploatering.

3

Villagata i Svängsta

Ändhållplats Svängstavägen med pendelparkering
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Sträcka där hastighetssänkande åtgärder prioriteras
Nya trafikförbindelser

5
7

4
1
64

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

195

3
2
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Den största föreslagna
utbyggnationen är i sydöstra
delen av planområdet och
ska förbinda länsväg 126 med
Svängstavägen. Placeringen är
ännu inte preciserad men syftet
med vägen är att minimera antalet
tung trafik genom tätorten. Vägens
exakta sträckning och påverkan
på befintliga miljöer ska utredas
i framtida planeringsarbeten.
Dialog med Trafikverket krävs då
de är väghållare för båda vägarna.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas vid
framtida detaljplanering.

I Öjavad föreslås nya
anslutningar till befintlig
vägstruktur både till
Svängstavägen och till
Villavägen. Påverkan på befintligt
bostadsområde behöver utredas
i samband med framtida
detaljplanering. Ny anslutning till
Svängstavägen planeras i dialog
med Trafikverket.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas
vid framtida detaljplanering.

Söder om Abborresjön föreslås
ny vägar som en förlängning
av befintliga gator söder
om utvecklingsområdet.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas
vid framtida detaljplanering.

1

Norr om Abborresjön föreslås
vägnätet byggas ut enligt
gällande detaljplan E9. Befintlig
kraftledning ska beaktas i dialog
med Svenska kraftnät och E.ON

4

I norra Marieberg föreslås ny
vägsträckning genom området
i samband exploatering av
området. De nya vägarna kan
anslutas till befintligt vägnät
genom Bokvägen i söder och
Kjellsavägen i norr. Viktigt är
beakta befintliga naturvärden och
miljöer så att inte landskapet och
rekreationsmöjligheter förvanskas.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas vid
framtida detaljplanering.

6
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Ny angöring till det föreslagna
fritidscentret intill Möllegårdens
skola föreslås ske norrifrån från
Emnebodavägen.
Vägen föreslås sluta med
vändplats vid Möllegårdens skola
för att undvika genomfartstrafik
förbi skolområdet.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas
vid framtida detaljplanering.

Vid de mest centrala delarna i
Svängsta föreslås åtgärder för
att sänka hastigheten på de
fordon som passerar. En dialog
med Trafikverket är viktigt då
de är väghållare för länsväg 126.
Åtgärderna är ännu viktigare i
takt med att trafikmängden ökar
i framtiden. Hastighetssänkande
åtgärder kan exempelvis vara
upphöjda korsningar eller
”omvända gupp”.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas
vid framtida detaljplanering.

2
3
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Grönstruktur
Gröna noder i kransbebyggelsen

Den gröna strukturen är en väsentlig del av
Svängsta identitet. Tätortsnära natur, vattendrag
och sjöar blandat med ett omkringliggande
skogslandskap skapar goda förutsättningar för en
välutvecklad grönstruktur i Svängsta.

Illustrationen nedan visar hur grönstrukturen
i stora drag skulle se ut i Svängsta efter ett
genomförande av planförslaget. I planförslaget
föreslås både utveckling av nya grönområden
men även bevarande och upprustning av redan
befintliga platser.
Ett av förslagen är en ny kommunal lekplats
i anslutning till Mariebergs bostadsområde.
Lekplatsen ska fungera som en målpunkt för
hela orten och syftar till att kunna samverka
med den bollplan som finns där idag. Genom
en blandning av funktioner på samma plats kan
integration skapas mellan människor i olika
sociala grupper och åldrar.
Från den gröna mötesplatsen vid Marieberg ska
det vara lätt att ta sig med gång och cykel till
andra gröna knutpunkter i Svängsta så som det
nya fritidscentret, Svängstaparken, Mörrumsån,
Hundsjön, Abborresjön eller Marieborg IP.

Enklare grönytor samt naturområden
Idrotts- och badanläggning
Park och lekplats
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Rekreation

i centrala Svängsta. Det är längs sådana slingor
nya fiskemöjligheter, grillplatser eller liknande
kan uppföras och ge ett mervärde till tätorten för
både besökare och boende.

En viktig del i Svängstas grönstruktur är
Mörrumsån som sträcker som en blå-grön
ryggrad genom hela tätorten. Tillgängligheten
till Mörrumsån är viktig även i framtiden. Därför
ska dess strandskydd följas i så stor utsträckning
som möjligt. Vid eventuell dispens från skyddet
ska dialog med länsstyrelsen föras.

Själva Laxaleden föreslås rustas upp med nya
informationsskyltar som kan kompletteras med
ny teknik som ger större utvecklingsmöjligheter
och tillgänglighet som dessutom kräver mindre
fysiskt underhåll.

Redan idag finns goda möjligheter till rekreation
i kransbebyggelsen och dessa möjligheter ämnar
bevaras till stor del.

I fördjupningsarbetet föreslås en ny gångbro vid
Mariebergs kraftstation. Den nya bron syftar till
att förbättra tillgängligheten till å-rummet och
samtidigt stärka kopplingarna mellan östra och
västra sidan av Mörrumsån.
Stråket kan sedan kopplas till befintliga
Laxaleden som i sin tur sammankopplas
med föreslaget gångstråk längs Halda
Utvecklingscentrum i centrala Svängsta. På det
sättet utvecklas ett system av rekreationsstråk
längs Mörrumsån i både kransbebyggelsen och

Det är viktigt är att beakta översvämningsrisker
längs Mörrumsån då det kan påverka var nya
funktioner för rekreation placeras och utformas.
Exempelvis finns risk att delar av Laxaleden i
södra planområdet översvämmas när havsnivån
ökan.
Generellt ska bebyggelse i anslutning till
rekreationsområden och gröna stråk utformas på
ett sådant sätt att rörelse inte hindras.
På nästa sida illustreras tematiskt föreslagen
utveckling av grönstrukturen i kransbebyggelsen.

Mörrumsån vid Brovägen
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Möjliggöra fiske och
andra fritidsaktiviteter
genom att öppna upp
å-rummet

Stärkta
kopplingar mellan
utvecklingsområden och
rekreationsområden

Upprustning av
park
Utveckling av ny
lekplats

Ny koppling mellan
rekreationsområden

Upprustning av
Laxaleden
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Upprustning av
Marieborg IP

Naturvärden

Vid framtida detaljplanering bör
naturvärdesinventeringar genomföras där det
finns risk att naturvärden påverkas. Detta gäller
främst i befintlig jord- och skogsmark i de fem
utvecklingsområdena för nya bostäder.

Teknisk försörjning
Dagvattenhantering

Vid föreslagna utvecklingsområden behöver
dagvattenfrågan utredas mer detaljerat i samband
med framtida detaljplanering, särskilt med tanke
på föroreningssituationen som finns i centrala
Svängsta.
Delar av dagvattennätet som kommer
från industri, genomfartsvägar och
centrumverksamheter kan därmed sannolikt
vara i behov av rening. För att lyckas med detta
behövs grönområden i anslutning till dessa
områden eller nedströms avsättas.

Eftersom kraven har ökat på det flöde som
dagvattennätet ska klara av, tillsammans med
ökade klimatkrav, är befintligt dagvattennät i
Svängsta tätort i behov av att dimensioneras
upp. Att ändra i befintlig nät är ofta svårare
än att anlägga nya ledningar då marken ofta
redan är i anspråkstagen. Ett sätt att öka
kapaciteten på det befintliga nätet är att anlägga
fördröjningsanläggningar på ledningsnätet. Dessa
kan även fungera som reningsanläggningar och
ha mervärde som grönområden.
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) är
kommunens VA-huvudman och har under våren
2020 gjort en inventering av ytor som ur vattenoch avloppstekniskt perspektiv bedöms vara
lämpliga för dagvattenhantering eller fördröjning.
Ytorna presenteras i illustrationen nedan.
Typ av anläggning varierar beroende på
platsernas egenskaper och är därför inte
fastställda i fördjupningsarbetet. Exempelvis har
dagvatten från vägar, parkering och verksamheter
större reningsbehov än från villaområden.
Förutsättningarna för bra dagvattenlösningar
bedöms finnas väster om Mörrumsån samt
södra och norra delen av den östra sidan av
Mörrumsån. De centrala delarna av den östra
sidan samt längs med länsväg 126 på samma sida
bedöms ha sämre förutsättningar.
Ytorna i illustrationen nedan är inte exakt
inmätta och det har därför inte genomförts några
beräkningar på ytbehov eller flöde. Vid vidare
detaljplanering ska dagvattenhanteringen studeras
mer ingående i dialog med KEVAB.
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Vatten och avlopp (VA)

Kommunens målsättning för
dricksvattenförsörjningen i sin helhet, såväl
allmän som enskild, är att sträva mot att
samtliga i kommunen har tillgång till ett tjänligt
dricksvatten samt att spillavloppsvatten och
dagvatten tas omhand på ett sådant sätt att det
inte förorenar våra omgivningar.
Föreslagna utvecklingsområden bedöms
kunna kopplas på befintliga vatten- och
avloppsledningar men i samband med
detaljplanering ska kapaciteten på det kommunala
VA-systemet utredas.
Spillvatten kommer ledas till Stärnö reningsverk
som är REVAQ-certifierat. Det innebär att
extra höga krav ställs på spillvattnet och att
endast normalt hushållsspillvatten får släppas till
spillvattennätet.
I Svängsta har ett område för reservvattentäkt
pekats ut i planområdets norra del. Planförslaget
syftar till att inte förhindra möjligheten att
använda denna plats till reservvattentäkt om
behovet i framtiden uppstår.

Klimat, hälsa och
säkerhet
Förorenad mark

Inom planområdet finns ett antal potentiellt
förorenade områden, varav några omfattas av
de utvecklingsområden som har föreslagits. Det
rör sig främst om centrala Svängsta men även i
kransbebyggelsen finns risk för förorenad mark.
Innan en detaljplan som berör ett
förorenat område antas ska undersökningsoch utredningsskedet vara avklarat.
Föroreningssituationen ska beaktas innan
bygglov beviljas eller beslut tas om exploatering.
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Översvämningsrisker

Det finns identifierade lågpunkter inom samtliga
utvecklingsområden i kransbebyggelsen,
med undantag ”Norra Abborresjön”. Dessa
riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall och är
viktiga att bevara som svämytor för att avlasta
dagvattensystemet vid kraftigt regn. Främst
handlar det om lågpunkter vid Marieborg IP men
även vid Svängstabadet.
Mörrumsån indikerar inte några omfattande
problem vid ett beräknat högsta flöde. Det finns
dock områden i direkt anslutning till ån som
riskerar översvämmas i samband med framtida
vattennivåhöjning. I kransbebyggelsen rör det sig
främst om områden strax söder om nuvarande
kraftstation vid Marieborg. Ett begränsat område
både östra och västra sidan om Mörrumsån
riskerar översvämmas.
Även inom utpekade LIS-området i norra
planområdet riskerar översvämmas i framtiden
vilket måste beaktas i framtida detaljplanering.

Strålning

Försiktighetsprincipen bör beaktas vid all
samhällsplanering. Det innebär att skäliga
åtgärder för att förebygga eller hindra negativa
effekter på hälsa och miljö bör vidtas där
de elektromagnetiska fälten avviker från
det normala. Nya kraftledningar och andra
elanläggningar, så som mobilmaster, bör därmed
placeras eller utformas så att exponering för
magnetfält begränsas. Bostäder, skolor och
förskolor bör inte placeras nära anläggningar
som ger förhöjda magnetfält.

Radon

Risk för högre strålningshalter från radon
föreligger i västra delen av utvecklingsområdet
Öjavad. I området för industriutveckling
föreligger också risk för högre strålningshalter,
liksom vid Mariebergs idrottsplats. Nya bostäder,
skolor, kontorslokaler eller liknande i områden
med risk för högre strålningshalter från radon
bör byggas radonsäkert. Riktvärden för radon
finns även för arbetsplatser vilket innebär att
utredning även krävs i de områden som planeras
för industriverksamhet.
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Ras, skred och erosion

De utvecklingsområden som berörs av risk för
ras, skred och erosion är utvecklingsområdet
för industri samt Halda utvecklingscentrum och
Brovägen, vilka främst berörs av risk för erosion
längs Mörrumsån. I samband med att detaljplan
upprättas eller ändras bör detaljplanen utgå från
riskerna kring ras, skred och erosion i samband
med byggnader och andra anläggningars
placering, utformning och robusthet. Eventuella
åtgärder kan krävas i de mest utsatta områdena.

Minskad klimatpåverkan

För att minska klimatpåverkan ska åtgärder
som främjar miljövänlig energi och minskat
utsläpp av koldioxid prioriteras när Svängsta
utvecklas i framtiden. Energianvändningen
är en central fråga i fysisk planering och i
den kommunövergripande översiktsplanen
framgår det att förnybar energi ska användas
i så stor utsträckning som möjligt, främst
genom fjärrvärme och vindkraftverk.
Energianvändningen ska vara effektiv och
resurssnål.
I Svängsta är möjligheten att utveckla nya
vindkraftverk begränsad, däremot är möjligheten
att utvidga fjärrvärmenätet god. Fjärrvärme ska
därför prioriteras som energikälla i de utpekade
utvecklingsområdena. Detta gäller både i
kransbebyggelsen och centrala Svängsta.
I detaljplanering ska energifrågan studeras mer i
detalj och förutsättningar för exempelvis solceller
på takkonstruktioner i kransbebyggelsen bör
redovisas i respektive detaljplan.
Även ladd-infrastrukturen ska beaktas när
Svängsta utvecklas. Det är viktigt att möjliggöra
för exempelvis laddningsstationer för elfordon
när nya områden utvecklas. Detta gäller både
i kransbebyggelsen och i centrala Svängsta.
Föreslagna cykelvägar ska var anpassade för eloch lastcyklar.
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ABBORRESJÖN OCH HUNDSJÖN
Närheten till naturen är ett av
Svängstas starkaste karaktärsdrag
och det är därför viktigt att det ska
tillgängligheten till det omgivande
skogslandskapet ska bevaras och
utvecklas i framtiden.

Ändring gentemot
Översiktsplan
Karlshamn 2030

Fördjupningsarbetet fokuserar
på att peka ut viktiga stråk och
kopplingar i skogslandskapet öster
om tätorten och ta fram riktlinjer för
rekreationsområdet kan förstärkas
och förbättras i framtiden.

Den största ändringen berör avgränsningen
för delområdet. I den kommuntäckande
översiktsplanen ingår även Marieborg i
utvecklingsområdet. Marieborg är i det är
planförslaget istället en del av kransbebyggelsen.
Gällande bevarandet av rekreationsmöjligheter
och satsning på motionsslingor och liknande
skiljer sig inte de två plandokumenten från
varandra. I fördjupningsarbetet finns dock ett
större fokus på kopplingarna mellan Hundsjön
och Abborresjön.

ABBORRESJÖN

HUNDSJÖN
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Abborresjön

Hundsjön

Abborresjön erbjuder idag både fiske, bad
och upplyst motionsslinga vilken sträcker sig
runt hela sjön. Abborresjön ligger dessutom
i anslutning till föreslagen bostadsutveckling
norr och söder om sjön, men även i närhet till
utvecklingen runt det nya Svängstabadet.

Vid Hundsjön har tidigare funnits en
kommunal badplats men på grund av bristande
vattenkvalitet har den kommunala badplatsen
avvecklats. Det finns fortfarande möjlighet
att bada i sjön och i framtiden föreslås att en
kommunal badplats kan utvecklas endast om
vattenkvaliteten når godkända värden.

Abborresjön är en relativt liten sjö med dåligt
vattenflöde vilket är varför den inte bedöms vara
lämplig för en framtida kommunal badplats om
inte vattenkvaliteten förbättras.
Kopplingarna mellan Möllegårdens skola,
Svängsta förskola och Abborresjön är
viktig. Därför ska bostadsutvecklingen intill
Abborresjön inte förhindra möjligheter till
rekreation och utevistelse för skolorna i
närheten. Kopplingarna kan stärkas genom
tillgänglighetsanpassade promenadstigar,
skyltar, belysning eller liknande mellan sjön och
närliggande verksamheter.
Mellan Hundsjön och Abborresjön är topografin
varierande, vilket försvårar möjlighet till
tillgänglighetsanpassade promenadstråk mellan
sjöarna. Fokus bör istället ligga på belysning,
skyltning och liknande.

Vid en eventuell utveckling av badplatsen är det
viktigt att området tillgänglighetsanpassas och
att det är lätt att ta sig till badplatsen till fots eller
med cykel.
Oavsett om Hundsjön förses med en kommunal
badplats eller inte är det viktigt att det finns
goda möjligheter att ta sig mellan Hundsjön
och Marieborgs idrottsplats och närliggande
bostadsområden. En trygg gång- och cykelväg
föreslås mellan Marieborg IP och Hundsjön
som kopplas samman med övrigt gång- och
cykelvägnät genom orten.

Koppling till turism
Genom Svängsta går både Laxaleden,
Sydostleden och Banvallsleden där många gångoch cykelturister färdas årligen. Tillsammans
med förbättrad förutsättning för sportfiske i
framtiden och sin närhet till skogslandskapet
är underlaget bra för en mer utvecklad turism i
Svängsta.

Befintlig badplats vid Hundsjön
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I fördjupningsarbetet föreslås att
turistverksamheter lyfts fram längs befintliga
stråk, för att göra Svängsta till en knutpunkt för
de som vandrar och cyklar. Svängstaparken är en
sådan möjlig knutpunkt, vilket beskrivs mer på
sidorna 43 - 44.

Riktlinjer Abborresjön & Hundsjön
Prioritera friluftslivet i området
Arbeta med belysning och tillgänglighet
vid sjöarna för ökad trygghet

Bättre förutsättningar för turistverksamheter
anses förbättra Svängstas attraktivitet och på sätt
lyfta tätorten som helhet.

Förstärka kopplingen mellan Hundsjön
med tätortens övriga gång- och
cykelvägnät
Utreda möjligheten att koppla samman
området med befintliga nyckelbiotoper
norr om planområdet för att i framtiden
kunna ingå i framtida kommunalt
naturvårds- och friluftsprogram

Koppling
till skolan
Lek
Rekreation
Belysning

Koppling till
Marieborg IP
Rekreation
GC-väg
Bad
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SAMMANFATTNING AV
PLANFÖRSLAGET
Centrala Svängsta

I centrala Svängsta föreslås nytt torgrum vid befintligt centrum som ska integreras med både
verksamhetsområde vid Brovägen, Halda Utvecklingscentrum samt Svängstaparken.
De största utmaningarna i centrala Svängsta är barriären som länsväg 126 skapar, den tunga trafiken och
trafikmängden på länsväg 126, nivåskillnaderna till å-rummet samt de restriktioner Mörrumsån för med
sig.

Kransbebyggelsen

I kransbebyggelsen föreslås bostads- verksamhets- och serviceutveckling på flertalet platser runt om i
Svängsta. I kransbebyggelsen föreslås bland annat ett nytt fritidscenter, nya Svängstabadet, vårdboenden,
samlingslokaler, bostäder och andra verksamheter. Där pekas även nya trafikförbindelser ut och nya
gång- och cykelvägar vilka tillsammans ska skapa ett heltäckande nät i Svängsta i framtiden.
Den största utmaningen i kransbebyggelsen är att skapa knutpunkter som faktiskt nyttjas och som
skapar liv och rörelse i orten året om samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö i redan befintliga
områden där utvecklingspotentialen är begränsad.

Hundsjön & Abborresjön

Vid Hundsjön och Abborresjön föreslås främst bevarande och förvaltning av redan befintliga
rekreationsområden, men även att kopplingen mellan de två sjöarna och närliggande verksamheter stärks.
Den största utmaningen är att stärka kopplingarna mellan de två sjöarna då området är kuperat och
det kan vara svårt att skapa tillgänglighetsanpassade slingor där. En utmaning är även att anpassa
nybyggnation intill rekreationsområdena utan att naturupplevelsen i dessa grönområden påverkas
negativt.

206

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

75

ÅTERKOPPLING TILL
STRATEGIERNA

HUR KAN PLANFÖRSLAGET....
...SKAPA
GENERATIONSÖVERSKRIDANDE
KNUTPUNKTER?
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Planförslaget pekar ut knutpunkter vilka
planeras fungera som mötesplatser där sociala
interaktioner kan utbytas. Genom att skapa
ytor för lek, idrott, handel och liknande finns
det i framtiden underlag att skapa sådana
mötesplatser.
Planförslaget lägger en grund för ett pärlband av
få, men genomtänkta, knutpunkter. I Svängstas
centrala delar handlar det främst om den nya
torgbildningen där centrumverksamheter föreslås
koncentreras. Även området vid Brovägen,
med handel och kontorsverksamheter, anses
vara en viktig knutpunkt som binder samman
Svängstas centrala delar till å-rummet och Halda
Utvecklingscentrum.
Svängsta centrum och verksamhetsområdet
vid Brovägen fungerar båda som centrala
mötesplatser i orten. Där finns kvaliteter som
kompletterar varandra vad gäller verksamheter,
funktion och service.
Det offentliga rummets gestaltning har stor
inverkan på möjligheten till spontana möten. Det
är därför viktigt att se över det offentliga rummet
utformas när Svängsta utvecklas i framtiden. En
funktionsblandad förtätning av både Brovägen
och centrum bedöms göra Svängstas centrala
delar mer levande där fler människor vistas och
rör sig än idag.
En stor knutpunkt som pekas ut i planförslaget
är nya Svängstabadet med närliggande
fritidscenter. Knutpunkten är tänkt att
fungera som en plats där en bred mängd
olika aktiviteter kan erbjudas, vilket genererar
generationsöverskridande möten. Vid
planeringen av en sådan knutpunkt är det
viktigt att funktionerna som planeras är sådana
som faktiskt genererar besökare. Det kan
exempelvis handla om att placera en funktion
där som kanske inte är vanlig i resterande delar
av kommunen, vilket skulle göra Svängsta till
en unik målpunkt för fler än bara de som bor
i tätorten. En badanläggning, en padelhall, en
skateboardhall, ett café/restaurang, en träffpunkt
för äldre eller en lekplats med närliggande
utegym är sådana exempel.
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Det finns inte direkt några hinder i vilka
funktioner som kan planeras. Det viktiga är att
platsen genererar en mångfald där något för
alla kan erbjudas. Svängstabadet, med simskola,
seniorsim eller simtävlingar, är också exempel på
hur Svängsta kan bli en mer naturlig målpunkt i
kommunen.
Vid sidan om utvecklingen av Svängsta
fritidscenter är det viktigt att Marieborg IP
fortsätter vara en knutpunkt i Svängsta. Genom
att utveckla idrottsplatsen skapas ett stråk
av knutpunkter från södra till norra delen
av Svängsta tätort, vilka alla är kopplade till
varandra med tydliga gång- och cykelvägar eller
kollektivtrafikstråk.
Halda Utvecklingscentrum är också en knutpunkt
som föreslås utvecklas i Svängsta. Idag kan
platsen upplevas svåråtkomlig för allmänheten,
med stora inhägnader och med en svag koppling
till övriga Svängsta, men i planförslaget
föreslås dessa kopplingar stärkas och området
föreslås öppnas upp mer för allmänheten. På
så sätt planeras Halda Utvecklingscentrum
kunna fungera som en tydligare mötesplats
där fler funktioner, som exempelvis café och
lunchrestaurang, kan utvecklas.
För att skapa generationsöverskridande
knutpunkter är det således viktigt att i kommande
detaljplanering planera för multifunktionella
mötesplatser där fokus ligger på både funktion,
tillgänglighet, trygghet, gestaltning, placering och
utformning.
Genom att peka ut olika knutpunkter och
integrera dessa med övrig utveckling i Svängsta
bedöms planförslaget följa, och gynna, den första
strategiska inriktningen.
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HUR KAN PLANFÖRSLAGET....

...BRYTA BARRIÄRER?
78
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Att bryta barriärer handlar inte bara om fysiska
barriärer, utan även mentala och psykiska.
Exempel på det kan vara att ett område
upplevs svårtillgängligt trots att de fysiska
förutsättningarna finns där.
I planförslaget berörs båda varianter av barriärer,
både psykiska och fysiska. De fysiska barriärerna
har pekats ut i ortsanalysen och är främst länsväg
126, nivåskillnader runt om i Svängsta och
Mörrumsån. I planförslaget föreslås den tunga
trafiken på sikt lyftas ut från tätorten samtidigt
som hastighetsbegränsade åtgärder tillämpas
förbi Svängstas centrala delar. På så sätt bidrar
planförslaget till att minska de barriäreffekter
som länsväg 126 utgör idag.
Över Mörrumsån föreslås en ny broövergång
som i sin tur kan anslutas till befintliga och
nya gång- och cykelvägar. Detta skapar ett
nät av gång- och cykelstråk som sträcker sig
över båda sidor ån och som på så sätt knyter
samman Svängstas östra och västra delar. Att
marken längs ån vid Halda Utvecklingscentrum
öppnas upp för allmänheten skulle minska
barriäreffekten som ån genererar idag.
Nivåskillnader i Svängsta tätort gör vissa
barriäreffekter svåra att bryta. Exempelvis
mellan Halda Utvecklingscentrum och Öjavad
råder stora nivåförändringar vilket skapar
en barriär som riskerar påverka områdets
tillgänglighet. Även mellan Svängstaparken och
nya torgbildningen finns nivåskillnader som gör
å-rummet avskilt.

och Svängsta, och trots att det finns goda
möjligheter att ta sig till Svängsta med buss från
både Karlshamn och Asarum är det fortfarande
många som finner avståndet mellan Karlshamn
och Svängsta vara längre än vad det faktiskt är.
Även för många biltrafikanter upplevs avståndet
längre än de 1,5 mil som det faktiskt är.
För att minska det mentala avståndet och bryta
den mentala barriären mellan Svängsta och
andra tätorter i kommunen föreslås målpunkter
utvecklas i Svängsta som är unika för platsen och
som ökar flödet av människor till och från orten.
Det nya fritidscentret är ett sådant exempel, men
även en fortsatt utveckling av företagsparken
i Halda Utvecklingscentrum. Det skulle i
framtiden även vara fördelaktigt att placera fler
kommunala verksamheter i Svängsta.
Mellan Mörrum och Svängsta är både den fysiska
och mentala barriären påtaglig. Det saknas
både gång- och cykelväg samt kollektivtrafik
mellan de två närliggande orterna. Planförslaget
belyser den bristande kopplingen mellan
orterna och föreslår utökandet av gång- och
cykelväg längs Svängstavägen. Tillsammans med
Blekingetrafiken ska sträckan mellan Mörrum
och Svängsta även utredas om den i framtiden
kan förses med kollektivtrafik.

Planförslaget fokuserar därför på de platser
där det faktiskt finns möjlighet att integrera
å-rummet på ett tydligare sätt, så som vid
Brovägen, vid Halda Utvecklingscentrum och
vid gamla vattenkraftverket. Dessutom föreslås
nya grillplatser och fiskemöjligheter utvecklas
längs ån, vilket skulle göra å-rummet mer
integrerat med övriga Svängsta trots befintliga
nivåskillnader.
Den mentala barriäreffekten beskrivs mer
ingående i ortsanalysen och är något som har
funnits länge i kommunen. Trots att det finns
ett välutvecklat cykelstråk mellan Karlshamn
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Att mäta trygghet är svårt då känslan av trygghet kan upplevas olika från person till person. Kommunen
måste därför arbeta med trygghetsfrågor på olika sätt för att öka tryggheten i orter som Svängsta.
I planförslaget förespråkas att nya gång- och cykelstråk förses med belysning vilket är ett sätt att
skapa tryggare miljöer i tätorten. Att planera för säkra övergångar över länsväg 126 är också ett
steg i att öka tryggheten i Svängsta då vägområdet har pekats ut som otryggt i tidigare dialoger.
Belysnings- och utformningsarbeten är något som i planförslaget pekas ut som viktiga för att kunna
arbeta med trygghetsfrågor i den fysiska planeringen. Det krävs därför vidare utredningar där sådana
frågor beaktas i takt med att Svängsta utvecklas. Det här fördjupningsarbetet är således ett sätt att
uppmärksamma problemet med trygghet och visa hur det kan behandlas i kommande detaljplaner och
utvecklingsarbeten.
I fördjupningsarbetet föreslås fler bostäder i områden som tidigare inte varit bebyggda. En förtätning
av tätorten skapar mer liv i området som tidigare kunde upplevas som öde och anses på så sätt kunna
öka tryggheten på dessa platser. Knutpunkten och bostadsutvecklingen norr om nya Svängstabadet
är ett sådant exempel. När en sådan knutpunkt som erbjuder en mångfald av aktiviteter skapas också
förutsättningar för mer rörelse i området, även efter skol- och arbetstid.
Liknande effekt väntas i Svängstas centrala delar med förtätning av både bostäder, handels- och
kontorsverksamheter föreslås i planförslaget.
Den här strategiska inriktningen är svår att utvärdera i ett planförslag på den här nivån, men eftersom
planförslaget både berör och ger förslag på hur tryggheten kan bearbetas i kommande planarbeten
bedöms inriktningen beröras på ett positivt sätt.
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Karlshamns kommun
374 81 Karlshamn

Begäran om yttrande över granskningsförslag för fördjupning av
översiktsplanen för Svängsta tätort i Karlshamns kommun
Er beteckning: Dnr:2018/106
Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit granskningsförslag för fördjupning av översiktsplan för
Svängsta tätort i Karlshamns kommun.

Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun
Gällande översiktsplan för Karlshamns kommun vann laga kraft i maj 2015.
I kommunens översiktsplan beskrivs Svängsta som ett levande samhälle med en tydlig identitet.
Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och företagande ska utvecklas. Att vårda
historien, verka för ett naturnära attraktivt boende och en bra skola är viktiga målsättningar. En
annan är att det ska finnas en mark- och planberedskap för såväl bostäder som verksamheter av
olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I övrigt är ortens sportanläggningar samt
frilufts- och rekreationsområden viktiga basresurser liksom de värdefulla natur- och
kulturmiljöerna längs Mörrumsån.
I översiktsplanen lyfts även att en fördjupad översiktsplan ska upprättas innehållande en
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till både boende och kommunen om
vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i just Svängsta. För att behålla levande
centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras. Utgångsläget för
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. En förutsättning för
utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det skapas
förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.

Länsstyrelsens roll
Enligt 3 kap. 16 § plan och bygglagen ska Länsstyrelsen under granskningen särskilt ange:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Lag (2020:76).
En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den
ska på ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse
för hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL).
Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Nytt är också att
det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka översiktsplanens
strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet, jämställdhet och
användbarhet.
Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn
till klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk
kommunikation (2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL).

Sammanfattning
Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget för att på ett mer ingående sätt ge Svängsta
möjlighet att utvecklas och se de möjligheter som orten besitter. Länsstyrelsen ser däremot att
bullerfrågan i de nya bostadsområdena samt värden av grönstruktur fortsätter utredas och
belysas även i kommande detaljplanearbeten. Mörrumsåns vikt och värden ställer stora krav på
hur orten bör planeras och utvecklas för att kunna tillgodose invånarna.
Länsstyrelsens yttrande fokuserar på de frågor som Länsstyrelsen är skyldig att bevaka i
granskningen av ändringen av översiktsplanen enligt 3 kap. § 16, vilket ger grundlag för
överprövning av senare detaljplaner och beslut om lov i de fall de inte hanteras i planen.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Utpekade riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
nu och i framtiden. Det är viktigt att översiktsplanen tydliggör hur riksintressena och dess
influensområden avses tillgodoses i planeringen utifrån den utveckling som föreslås. I
översiktsplanen ska avväganden mellan eventuellt motstridiga intressen göras där kommunens
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ställningstaganden, och de konsekvenser som planen kan tänkas få på riksintressenas funktion
ska framgå.
Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i Mörrumsån och får således inte påverkas negativt av
planerade exploateringar. Länsstyrelsen ser däremot positivt på att kommunen inser vikten av
att dessa områden ska visas hänsyn i kommunens översikts- och detaljplanering och inte
påverkas negativt av kommande tänkt bebyggelse.
Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 §
Se under rubriken för naturmiljö
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 §
Se under rubriken för naturmiljö
Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort,
högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.se där
blankett finns.
Områdets östra delar ligger dessutom inom område med särskilt behov av hinderfrihet.
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB
Se under rubriken för naturmiljö
Natura 2000
Länsstyrelsen anser att kommunen tillgodosett Länsstyrelsens tidigare kommentarer kopplat till
naturreservatet Mörrumsåns dalgång som sträcker sig drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan
Svängsta i söder och Hemsjö i norr. Mörrumsån är även ett av Sveriges artrikaste vattendrag.
Se vidare under rubrikerna vattenförsörjning samt natur
Buller
I beskrivningen av Västra Öjevad nämns att utredningar kring buller och trafiklösningar ska tas
fram. Detta är det enda utvecklingsområde i planbeskrivningen som nämner buller. Om det är så
att buller inte bedöms vara ett större problem i övriga områden bör detta framgå tydligare.
Förutom Öjevad ser kommunen risk för ökat buller längs länsväg 126, genom centrum. För att
göra trafiksituationen säkrare i centrum föreslås tung trafik ledas runt centrum, dock bedöms
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omledningen av trafiken inte kunna göras innan 2040. Hur buller kommer förändras av de
övriga föreslagna åtgärderna framgår inte tydligt.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ny reglering av MKN för vatten och för annat än
vatten har trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Försämringsförbudet och
äventyrandeförbudet införs i en ny bestämmelse om MKN för vatten i 5 kap. 4 § MB.
Undantagen från rimlig-hetsavvägningen i 2 kap. 7 § st. 2-3 avseende gränsvärdesnormer flyttas
till 5 kap. 5 § MB och förtydligas gälla för ”miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första stycket
1 för annat än vatten”. Rimlighetsavvägningen kvarstår i 2 kap. 7 §, men med ett nytt andra
stycke som pekar på 5 kap. 4-5 §§.
MKN för vatten
I översiktsplanen bör det framgå vilka miljökvalitetsnormer som gäller för respektive berörd
vattenförekomst, ytvatten såväl som grundvatten, samt nuvarande statusklassning. Information
finns i databasen VISS.
MKN för luft
Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur luftkvaliteten ska säkerställas. Med nya
bostadsområden alstras mer trafik och åtgärder för att säkerställa att luftföroreningar inte
överskrider några gränsvärden samt att andelen partiklar inte ökar behöver utvecklas.
Minskad klimatpåverkan
Länsstyrelsen ser gärna att energifrågans koppling till övriga planeringsfrågor belys ytterligare i
den fördjupade översiktsplanen. Förutsättningarna för elförsörjning är redan välbeskrivet, och
även vindkraft och fjärrvärme nämns. Strategier för solenergi behöver också behandlas, i
översiktsplan eller fördjupad översiktsplan, för att visa hur kommunen kan underlätta och
stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme. Även strategier för en utbyggnad av
laddinfrastruktur för elfordon bör finnas med. Här kan länsstyrelsens planeringsverktyg
”Regional infrastrukturplan” vara ett stöd.

Avloppsförsörjning
Texten om vatten och avloppsförsörjning har förtydligats och länsstyrelsens synpunkter har
beaktats. Vid framtida utbyggnad av Karlshamns kommun är det är viktigt att det finns kapacitet
i vatten- och avloppsreningsverk för en miljömässigt hållbar utveckling.
Vattenförsörjning
Kommunen har bemött synpunkterna i länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2019-11-20 och
beaktat dom. Länsstyrelsen vill ännu en gång understryka vikten av en hållbar
dricksvattenförsörjning och att denna aspekt tas med i samtliga delar i det fortsatta planarbetet.
Likaså att den regionala vattenförsörjningsplanen ska genomsyras i fortsatt planarbetet.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
Texten kopplat till de vidare utredningar som behövs vid framtida exploateringar har
förtydligats och länsstyrelsens synpunkter hart beaktats. Länsstyrelsen vill fortfarande lyfta
vikten av samtal med Länsstyrelsen vid en vidare exploatering för att se över hur de värden och
strandskyddets syften på bästa sätt kan bevaras då området ligger i närhet till det skyddade årummet.

Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att kommunen har tydliggjort vikten av gröna strukturer som är värdefulla
för såväl naturvärden, ekologiska samband och värden för friluftslivet. Stråken och korridorer
mellan natur- och friluftslivsområden kan tydliggöras ytterligare i de planer (naturvård,
friluftsliv och grönstruktur) som Karlshamns kommun har beviljats LONA-bidrag för att ta fram
under de kommande åren. Den gröna ovalen på illustrationerna på sid. 20 respektive 65 skulle
behöva förklaras tydligare. I övrigt ser Länsstyrelsen det som mycket positivt att värdena för
friluftsliv lyfts fram i denna illustration. Relevanta kopplingar till Agenda 2030.
miljökvalitetsmålen och det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen har framhävts
i förslaget och kravet på hänsyn vid ny bebyggelse har understrukits, vilket är positivt.
Friluftsliv
Se under rubriken för naturmiljö
Strandskydd
Se under rubriken för LIS-område
Areella näringar
Som i samrådsskedet ser Länsstyrelsen vikten av att påpeka att i planförslaget har kommunen
valt att peka ut områden som idag används som jordbruksmark. Länsstyrelsen vill påpeka att
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3kap 4§)
Enstaka bostadshus har vid prövningar i förvaltningsdomstol inte ansetts utgöra väsentliga
samhällsintressen. Om den aktuella marken bedöms som brukningsvärd jordbruksmark bör
kommunen i första hand undersöka om sökande kan flytta planerad bebyggelse till annan mark.
Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen noterat att kraftverket i Marieberg bör bevaras för
att inte sänka kulturmiljövärdena i de södra delarna av området. Länsstyrelsen noterar dock att
kommunen inte har rådighet över kraftverket. Som kommun har man stora möjligheter att arbeta
för att kraftverket bevaras, genom att använda sina resurser till att hitta en ny användning för
kraftverket som kommer att gynna kulturmiljö och även andra intressen beroende på
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användning. Detta avser själva kraftverksbyggnaden på platsen och inte dammkroppen som
sådan.
Bostadsbyggande
De senaste åren har Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala delar.
Bostadsmarknadsanalysen 2020 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder, bland annat
behövs bostäder med rimliga hyresnivåer. Det rådet stort tryck på kommunala tomter, det är
många som står i bostadskön till det allmännyttiga bostadsbolaget och det finns ett stort tryck på
framtagande av nya detaljplaner för bostäder.
I dagsläget är Svängsta ett område med en överhängande vikt mot enfamiljshus, det är dock
viktigt att se att det finns ett utbud av olika boendeformer som kan passa olika gruppers behov i
olika skeenden i livet vad gäller både vad gäller upplåtelseformer, storlekar och
lägen/placeringar på orten. Detta samtidigt som ortens nuvarande identitet och värden inte går
förlorade.
Länsstyrelsen lyfte i sitt samrådsyttrande vikten av rekreationsområden kopplade till byggd
miljö för såväl bostadsområdenas attraktivitet samt ökat välbefinnande och hälsa hos människor.
Kommunen svarar att ”riktlinjer som handlar om att nya byggnader ska anpassas till landskapets
rådande miljö bedöms vara så pass breda och generella att de kan finnas med i planförslaget
utan vidare utredningar eller slutsatser. Sådana riktlinjer är till för att den frågan ska
uppmärksammas och utredas mer detaljerat i senare skeden, innan exploatering.” Länsstyrelsen
vill fortfarande belysa vikten av att dessa riktlinjer inte sedan försvinner och/eller prioriteras
bort i detaljplaneskedet. Något som är lätt hänt när riktlinjerna blir för generella.
Miljökvalitetsmål
Kommunen har på ett föredömligt sätt arbetat in det regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen.
Minst 7 av etappmålen är relevant för stadsutvecklingen, vilket bör beaktas i översiktsplanen.
Det är viktigt att miljökvalitetsmålen beskrivs som planeringsförutsättningar och att det finns en
beskrivning och analys om planen främjar eller motverkar miljökvalitetsmålen.
I rapporten Miljömål i Blekinge 2018:12 ges en översikt över miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen lyfts åtgärder som
behöver genomföras i länet för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås.
Åtgärdsprogrammet inkluderar även åtgärder för en minskad klimatpåverkan från Klimat- och
energistrategin.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Sten Nordin med samhällsplanerare Anna Martinsson som
föredragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö, antikvarie Karl-Oskar
Erlandsson, vattenskyddshandläggare Susanna Svensson, miljöhandläggare Stefan Andersson,
samordnare friluftsliv och grön infrastruktur Jenny Hertzman, områdesskyddssamordnare Åke
Widgren, samt energi- och klimatstrateg Sabina Berntsson.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bakgrund
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj
2015 och är ett kommunövergripande dokument.
I översiktsplanen är Svängsta är utpekad som en
viktig tätort för kommunen och som ett område
med stor potential att kunna utvecklas. Det finns
en generell viljeinriktning från kommunens sida
att Svängsta ska förtätas med naturnära och
attraktiva boenden samtidigt som närings- och
föreningslivet ska stärkas och ortens
kulturmiljöer bevaras.
Planförslaget pekar ut möjligheter för en sådan
utveckling. En ändring av översiktsplanen i
Svängsta ger kommunen möjlighet att arbeta med
aktuella planeringsfrågor och skapar möjligheter
för den önskade utvecklingen.

Syfte
Miljöbedömningen är en process där syftet är
att integrera miljöaspekter i framtagandet och
antagandet av översiktsplanen. Inom ramen för
miljöbedömningen ska en skriftlig redogörelse i
form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas. I MKB:n ska den betydande
miljöpåverkan som planen kan antas medföra
identifieras, beskrivas och bedömas.

Icke-teknisk
sammanfattning &
samlad bedömning
Syftet med ändringen av översiktsplanen är
hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och
samtidigt skapa förutsättningar för upprustning
av befintliga miljöer.
Ändringen är ett viktigt steg mot en hållbar
utveckling för både Svängsta och kommunen
som helhet. I planförslaget presenteras vilken
typ av förändring som bedöms vara lämplig för
Svängstas framtida utveckling. Planförslaget

fokuserar på ett fåtal knutpunkter som ska
fungera som multifunktionella mötesplatser samt
syftar till att locka till sig besökare från andra
delar av kommunen.
Planförslaget förespråkar även en ökad trygghet i
Svängsta. Kulturmiljövärdena inom planområdet
är starkt förknippad med Mörrumsåns dalgång
och den verksamhet som växt fram längs ån.
Mörrumsån tillsammans med det industriella
kulturarvet i form av byggnader utgör en
väsentlig del av landskaps- och tätortsbilden.
Även höga värden avseende natur och friluftsliv
är kopplade till Mörrumsån, som därför omfattas
av ett antal juridiska skyddsformer, natura 2000område och naturreservat samt riksintressen.
Stora värden för friluftslivet finns även i
utvecklingsområdet Abboresjön och Hundsjön
där fokus främst är att förstärka kopplingen
avseende rekreation mellan de två sjöarna
samt stärka kopplingen till det nya planerade
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats.
Utvecklingsområdena i planförslaget ligger så
långt möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse,
vilket minimerar behovet av ny infrastruktur som
till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.
Planförslaget förordar också förtätning av
Svängsta tätort, vilket dessutom minskar behovet
av att ianspråkta ny mark.
Intentionen i planförslaget är att så långt
möjligt anpassa bostäderna till landskapet
och naturmiljön. Planförslaget kan dock
leda till påverkan på landskapsbilden inom
utvecklingsområdena för bostäder samt i
området för industriutveckling. Planförslaget
bedöms innebära en förstärkning av
rekreationsmöjligheterna i Svängsta.
Planförslaget föreslår utbyggnad och en mängd
förbättringar när det gäller gång- och cykelvägar
samt kollektivtrafik. De föreslagna åtgärderna i
planförslaget förväntas leda till att utsläppen från
vägtrafiken endast ökar i begränsad omfattning.
Ett flertal potentiellt förorenade områden finns
inom planområdet och en negativ påverkan av
dessa kan inte uteslutas, men risken kommer
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att minimeras genom föreslagna åtgärder.
Planförslaget kan också medföra att mark saneras
inför en exploatering, vilket då istället leder till
positiva effekter.
Inom planområdet finns ett flertal områden där
vatten riskerar att samlas vid skyfall och som då
kan leda till översvämningar. Även Mörrumsån
riskerar vid kraftiga skyfall att svämma över, men
påverkar en relativt liten yta. Påverkan av buller
kan lokalt öka inom planområdet, till följd av
exempelvis industrietablering. De föreslagna
åtgärderna gör att de sammanvägda effekterna
gällande klimat, hälsa och säkerhet inte bedöms
ge någon betydande miljöpåverkan.
Planförslaget bedöms inte medverka till att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids,
även om utsläpp till luft kan öka marginellt,
men då från en låg nivå. Utsläppen till vatten
bedöms minska och därför medverka till att
miljökvalitetsnormen för vatten kan bibehållas
eller förbättras. Detsamma gäller för påverkan på
fisk- och musselvatten.
Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget
medföra någon risk för att betydande
miljöpåverkan uppstår. Riktlinjer och åtgärder
har föreslagits, vilka minskar och eliminerar de
negativa konsekvenserna. Positiva konsekvenser
bedöms uppstå främst när det gäller sociala
konsekvenser och rekreation.
Ändringen av översiktsplanen motverkar
inte heller de nationella eller regionala
miljökvalitetsmålen eller miljökvalitetsnormerna.
Jämfört med nollalternativet bedöms
planförslaget ge bättre förutsättningar att nå
en hållbar utveckling av Svängsta men också av
kommunen som helhet.

Miljöbedömning
Miljöbedömningen sker främst tematiskt
utifrån olika miljöaspekter men det har även
gjorts en samlad bedömning av planförslagets
konsekvenser. Bedömningen utgår från att
föreslagna riktlinjer och åtgärder genomförs.
I 2 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
och dess bilaga anges att en betydande
miljöpåverkan alltid ska antas när översiktsplanen
anger förutsättningar för bland annat
tätortsbebyggelse, industriområden, byggande
av vägar och olika anläggningar för turism och
friluftsliv.
Enligt 6 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) ska en
strategisk miljöbedömning göras när
en plan, som antas medföra betydande
miljöpåverkan, upprättas eller ändras.
Miljöbedömningen innehåller flera steg:
•
•

•
•
•

Identifiera vilka miljöeffekter som kan antas
vara relevanta.
Avgränsningssamråd med länsstyrelsen och
kommuner som kan antas bli berörda om
hur omfattningen och detaljeringsgraden av
MKB:n ska avgränsas.
Ta fram en MKB.
Lämna möjlighet för allmänheten och andra
att ge synpunkter på MKB:n och förslaget till
översiktsplan.
Ta hänsyn till MKB:n och inkomna
synpunkter innan översiktsplanen antas.

Ett avgränsningssamråd genomfördes med
länsstyrelsen den 5 februari 2019, där
kommunen redovisade vilka miljöeffekter
som kan vara relevanta. Mörrumsån och
planförslagets utvecklingsområden pekades
av kommunen ut som fokusområden vid
framtagandet av MKB:n. Länsstyrelsen lämnade
ett skriftligt yttrande om avgränsningssamrådet
den 15 april 2019. Yttrandet finns med i sin
helhet i Bilaga 2 - Yttranden från Länsstyrelsen
Blekinge.
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Avgränsning

Osäkerheter i bedömning och
underlag

Tidsmässig avgränsning

Miljöbedömningen avgränsas till samma
tidsperiod som för den ändrade översiktsplanen,
till och med år 2040.

Geografisk avgränsning

Planområdesgränsen i planförslaget är grovt
avgränsad och utgår från identifierade
strukturer och hänsynsområden.
Miljöbedömningen avgränsas utifrån
planområdesgränsen. Främst fokuserar
miljöbedömningen på utvecklingsområdena
och Mörrumsån. I de fall åtgärder inom
planområdet medför betydande påverkan på
närliggande områden och värden skall även dessa
ingå i bedömningen.
Miljöaspekter som även berör områden
utanför planområdet kan exempelvis vara
påverkan på vatten och vattenförekomster samt
naturområden.

Tematisk avgränsning

De utvecklingsområden som MKB:n fokuserat
på ska ses om ett förslag på vad kommunen
anser vara en hållbar utveckling för Svängsta och
kan därför inte ses som exakta eller färdigställda
utbyggnadsområden. Detta medför att
detaljerade konsekvenser för enskilda områden
eller objekt inte kan bedömas i detta skede.
Detaljeringsgraden har istället anpassats till
översiktsplanens strategiska karaktär, vilket
innebär att planens miljöpåverkan huvudsakligen
beskrivs på systemnivå.

Alternativ

Miljöbedömningen avgränsas utifrån de
ändringar i planförslaget, jämfört med den
befintliga översiktsplanen, som kan antas ge en
betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar ett
nollalternativ och ett planförslag.

MKB:n redovisar både positiv och negativ
miljöpåverkan och föreslår, där det är
möjligt, åtgärder för att minska eller avhjälpa
eventuella negativ effekter av
planförslaget.

Nollalternativet

Följande områden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan:
•
•
•
•
•
•
•

En MKB är alltid förknippad med vissa
osäkerheter. Det finns dels osäkerheter i alla
antaganden om framtiden och dels finns det
osäkerheter förknippade med bland annat
kunskapsläget. De underlag som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika
brister, som t. ex. att prognoser och beräkningar
kan vara missvisande på grund av felaktiga
antaganden eller felaktiga ingångsvärden. Arten
och omfattningen av osäkerheter framgår inte
alltid i underlaget.

Kulturmiljö samt landskaps- och tätortsbild
Hushållning med naturresurser
Naturmiljö och rekreation
Trafik
Klimat, hälsa och säkerhet
Sociala konsekvenser
Miljökvalitetsnormer

En MKB skall alltid redovisa ett
jämförelsealternativ, det vill säga vad som händer
om inte planförslaget antas och genomförs.
Nollalternativet innebär att den befintliga
kommuntäckande översiktsplanen gäller och
prövningar av nya etableringar kommer att ske
med nuvarande översiktsplan och de riktlinjer
som finns i denna som grund.
En tydlig strategi för hur Svängsta ska utvecklas
kommer att utebli, vilket på sikt kan medverka
till intressekonflikter kring markanvändning,
större negativ miljöpåverkan och oklarheter
kring hur olika aspekter i den byggda miljön ska
tillvaratas. En hållbar utveckling där ekonomiska,
sociala och miljömässiga faktorer beaktas i ett
sammanhang kommer att bli svårare att uppnå.
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Planförslag

Syftet med ändringen av översiktsplanen är
hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och
samtidigt skapa förutsättningar för upprustning
av befintliga miljöer.
Ändringen är ett viktigt steg mot en hållbar
utveckling för både Svängsta och kommunen
som helhet. En översiktsplan är inte juridiskt
bindande utan endast vägledande för
kommunens strategiska planering.
Samrådshandlingen inleds med en ortsanalys
som kan ses som en nulägesbeskrivning men
där även behov och utmaningar identifieras.
Själva planförslaget är i sin tur indelad i tre
delområden; centrala Svängsta, kransbebyggelsen
samt Abborresjön och Hundsjön. I planförslaget
presenteras vilken typ av förändring som bedöms
vara lämplig för Svängstas framtida utveckling.
De tre områdena är i sin tur indelade i ett antal
utvecklingsområden, till exempel så presenteras
fyra utvecklingsområden för centrala Svängsta
och inom kransbebyggelsen presenteras
bland annat sex utvecklingsområden för
nya bostäder och verksamheter, ett område
för industriutveckling samt en övergripande
förtätningsutveckling.

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö, landskaps- och
tätortsbild

Kulturmiljövärdena inom planområdet är starkt
förknippad med Mörrumsåns dalgång och den
verksamhet som växt fram längs ån. Mörrumsån
tillsammans med det industriella kulturarvet i
form av byggnader utgör en väsentlig del av
landskaps- och tätortsbilden.
En viktig utgångspunkt i planförslaget är att
inte bygga bort Svängstas kulturella värden.
Detta innebär att landskaps- och tätortsbilden
huvudsakligen kommer att bevaras även i
å-rummet. Viss påverkan på å-rummet kommer
det dock att bli, bland annat genom den nya
bron som planeras i närheten av Mariebergs
kraftstation.

Planförslaget utgår från tre strategiska
inriktningar; Skapa generationsöverskridande
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.
De tre inriktningarna har fungerat som riktlinjer
vid olika vägval när planförslaget tagits fram.
Utöver ovanstående indelningar har ett flertal
parametrar vägts in i planförslaget, exempelvis
tillgänglighet samt ekologisk och social
hållbarhet.
Miljökonsekvenserna av planförslaget presenteras
tematiskt nedan.

Figur 1 Kulturmiljöer vid vattendrag
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Inom arbetet med miljökvalitetsmålet
Levande sjöar och vattendrag, sammanställde
2006 Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet tillsammans med
länsstyrelserna områden med Sveriges mest
värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fiske- och
kulturmiljövårdssynpunkt. Mörrumsån är utpekat
som ett särskilt värdefullt vattendrag ur alla tre
aspekterna.
Inom planområdet finns endast en fornlämning,
en kvarnlämning (hjulkvarn) belägen söder
om Brovägen. Utöver denna finns dock andra
kulturhistoriskt intressanta lämningar, främst
kopplade till Mörrumsån.
Länsstyrelsens inventering av kulturmiljöer
vid vattendrag (Lst 2005-2008) pekar också
ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla objekt
längs Mörrumsån, exempelvis flottningsleder,
industrimiljöer och broar.

•

För att minimera den negativa inverkan vid
exploatering i närheten av fornlämningar,
andra lämningar eller i annan känslig
kulturmiljö måste bebyggelse och tillhörande
utemiljö placeras och utformas utifrån
platsens förutsättningar och befintliga
värden.

Samlad bedömning

Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljöer
inklusive fornlämningar och andra lämningar.
Påverkan på landskaps- och tätortsbilden bedöms
som marginell.

Hushållning med naturresurser

Ny bebyggelse på tidigare jordbruksmark medför
att det öppna landskapet och vyerna förändras
och till viss del försvinner. Inom planområdet
gäller detta främst utvecklingsområdena för
bostäder, Södra Abborresjön och Marieberg samt
i området för industriutveckling. Inom dessa
utvecklingsområden för bostäder kommer en
mycket begränsad del av jordbruksmarken att tas
i anspråk, medan i området för industriutveckling
kan det komma att ske i något större omfattning.
Samtliga utvecklingsområden för bostäder, med
undantag av LIS-området Holländarevägen,
planeras inom områden som främst utgörs av
skogsmark.
Intentionen i planförslaget är att så långt
möjligt anpassa bostäderna till landskapet
och naturmiljön, vilket tydligt avspeglas i
planförslagets riktlinjer. Planförslaget kan
dock leda till påverkan på landskapsbilden inom
ovanstående områden.

Åtgärder i planförslaget
•

och planbestämmelser i kommande
detaljplaner kan utformningen av
tillkommande bebyggelse styras, vilket kan
påverka landskaps- och tätortsbilden positivt.

Genom vidare studier av bebyggelsens
gestaltning och placering kan negativ
påverkan på landskaps- och tätortsbilden
begränsas. Med hjälp av gestaltningsprogram

Utvecklingsområdena i planförslaget ligger så
långt möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse,
vilket minimerar behovet av ny infrastruktur som
till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.
Planförslaget förordar också förtätning av
Svängsta tätort, vilket dessutom minskar behovet
av att ianspråkta ny mark.
Enligt länsstyrelsens inventering finns
brukningsvärd jordbruksmark i planområdets
östligaste delar. Detta berör området med
huvudsaklig markanvändning grönområde
för rekreation och planeras inte att bebyggas.
Planförslaget innebär även att jordbruksmark
som inte anges som brukningsvärd tas i anspråk,
främst inom utvecklingsområdena för bostäder,
Södra Abborresjön och Marieberg samt i
området för industriutveckling, se även under
landskaps- och tätortsbild.
En större areal skogsmark kan genom
planförslaget komma att tas i anspråk, främst
i utvecklingsområdena för bostäder, se även
under landskaps- och tätortsbild. Även
grönområdet för rekreation berörs av skogsmark.
Längs planområdets östra sida finns en
kraftledning (400 Kv), vilken till största delen
ligger inom utpekade grönområdet för rekreation
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samt strax utanför utvecklingsområdet för
bostäder, Norra Abborresjön.
I den Regionala vattenförsörjningsplanen för
Blekinge län (länsstyrelsen 2019:4) finns tre
vattenförekomster som berör planförslaget,
Mörrumsån (inkl. ett biflöde från Öjasjön)
samt grundvattenförekomsterna Susekull och
Svängsta. I dagsläget är grundvattenförekomsten
Svängsta förorenad av högfluorerade ämnen
(PFAS) och klorerade lösningsmedel och är
därmed inte lämplig för uttag av dricksvatten.
Mörrumsån och Susekull är utpekade som
prioriterade vattenresurser för långsiktig
dricksvattenförsörjning.
Karlshamn Energi Vatten AB har i januari
2019, till Mark- och miljödomstolen skickat
in en ansökan om tillstånd för allmän
reservvattenförsörjning från Mörrumsån.
Uttaget planeras i den sjöliknande formationen
av Mörrumsån, i den norra delen av
planområdet.

Åtgärder i planförslaget
•

Med hjälp av gestaltningsprogram och
planbestämmelser i kommande detaljplaner
kan placering av tillkommande bebyggelse
styras, så att ianspråktagandet av ny mark
minimeras.

•

En utveckling av bostäder i närheten
av kraftledningen kräver utredning
kring säkerhetsavstånd i samband med
detaljplanering eller innan exploatering kan
påbörjas. Detta innebär att exploateringen
kan behöva begränsas på grund av
ledningens nära läge.

Samlad bedömning

Produktionsmässigt bedöms det vara en
begränsad mängd jordbruks- och skogsmark
som tas i anspråk genom planen. De tre
vattenförekomsterna samt det planerade
reservvattenuttaget bedöms inte påverkas av
planförslaget. Planförslaget bedöms uppfylla
kravet på hushållning med naturresurser.

Naturmiljö och rekreation

Närheten till naturen, främst skog och sjöar,
är en avgörande förutsättning för att bibehålla
och utveckla rekreationsmöjligheterna inom
planområdet. I planförslaget framgår att området
längs Mörrumsån ska vara tillgängligt för det
rörliga friluftslivet och inte påverkas negativt av
ny bebyggelse. Utvecklingsförslagen innebär ett
effektivt markutnyttjande. Utöver detta
har riktlinjer tagits fram för respektive
utvecklingsområde, för att bland annat minska
påverkan på naturmiljön, grön infrastruktur och
möjligheterna till rekreation.
En särskilt viktig del av planområdet avseende
naturmiljö och rekreation är Mörrumsån, som
är en av norra Europas viktigaste vattendrag
avseende laxbeståndet. Längs ån finns även
många sällsynta arter av lavar, mossor och
svampar. Flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla
och hårklomossa är några av de arter som finns
i, eller i anslutning till Mörrumsån, tillsammans
med arter som bland annat kungsfiskare, mindre
hackspett och utter. Mörrumsån har också
mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
För att bevara och utveckla dessa höga värden
omfattas ån och dess omgivning av ett antal
juridiska skyddsformer, natura 2000- område
och naturreservat samt riksintressen (se även
Riksintressen).
Riksintressen Mörrumsån
Mörrumsån omfattas av riksintresse för
naturvård (3 kap. 6§ MB) och riksintresse för
friluftsliv (3 kap. 6§ MB). Dessa riksintressen
berör även delar av Halda utvecklingscentrum,
Brovägen, LIS-området Holländarevägen samt
området för industriutveckling. Ån ingår även i
riksintresset för rörligt friluftsliv (4 kap. 2§ MB),
vilket även omfattar en bred korridor på båda
sidor om ån, genom hela planområdet.
Riksintresset för yrkesfiske (3 kap. 5 § MB)
omfattar Mörrumsån på grund av åns lek- och
vandringsområde för lax och öring.

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

229

8

Figur 2 Riksintressen som berör Mörrumsån

Planförslaget föreslår att förorenad mark ska
utredas i samband med detaljplaneringen och
beaktas innan bygglov beviljas eller beslut tas om
en exploatering samt att ytor avsätts för att ta
hand om dagvattnet. Detta minskar risken
för att eventuella föroreningar når Mörrumsån.
Om yrkesmässigt fiske bedrivs eller kommer
att bedrivas i Mörrumsån så kommer fisket
att gynnas av planförslaget, detsamma gäller
även annan typ av fiske. Även riksintresset för
naturvård kommer att gynnas av detta, då mindre
föroreningar kommer att nå Mörrumsån.
Riksintresset för vattendrag skyddade mot
utbyggnad av vattenkraft (4 kap. 6§ MB) omfattar
Mörrumsån. Dammkonstruktionen vid befintligt
vattenkraftverk vid Marieberg planeras att rivas
för att förbättra livsmiljön för djur- och växtliv i
ån. Att en ny dammkonstruktion skulle uppföras
och vattenkraftverk åter tas i drift bedöms inte
sannolikt inom planförslagets avgränsade tid.
Skyddade områden
Mörrumsån är även utsett till Natura 2000område enligt habitatdirektivet. Natura 2000-

Figur 3 Våtmarker, naturreservat och Natura 2000

områden ingår i ett ekologiskt sammanhängande
nätverk för att främja den biologiska mångfalden.
Vidare är Mörrumsån utpekad som ett
Ramsarområde, ett värdefullt våtmarksområde,
enligt Ramsarkonventionen. Mörrumsån och en
del omkringliggande mark utgör dessutom ett
naturreservat, Mörrumsåns dalgång.
De skyddade områdena berör inte heller några
utvecklingsområden. Inom naturreservatet och
Natura 2000-området möjliggörs inte någon
annan markanvändning jämfört med idag.
Inom arbetet med miljökvalitetsmålet
Levande sjöar och vattendrag, sammanställde
2006 Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet tillsammans med
länsstyrelserna områden med Sveriges mest
värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fiske- och
kulturmiljövårdssynpunkt. Mörrumsån är utpekat
som ett särskilt värdefullt vattendrag ur alla tre
aspekterna.
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Stora delar av planområdet omfattas av
strandskyddsbestämmelserna, vilka gäller från
strandlinjen och 100 meter upp på land och
100 meter ut i vattnet. Inom detta område
är det, med några undantag, förbjudet att
exempelvis uppföra nya byggnader, anlägga
bryggor, gräva och schakta. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden,
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten.
En dispens från bestämmelserna om strandskydd
kan sökas. I ansökan ska åtgärdens påverkan på
allmänhetens tillgänglighet till strandzonen samt
på naturmiljön redovisas. För att få en dispens
krävs särskilda skäl. Dispens eller upphävande
av strandskyddsbestämmelserna söks i samband
med att detaljplan upprättas.
Inom redan detaljplanelagt område kan
strandskyddet i vissa detaljplaner redan vara
upphävt. Enligt miljöbalken återinträder
strandskyddet när en detaljplan upphör att gälla
eller om den ersätts med en ny detaljplan. För en
stor del av tätorten Svängsta finns detaljplaner
där detta kan vara aktuellt.
Ett grönområde har i planförslaget markerats
längs Mörrumsåns stränder, för att på så sätt
upprätthålla befintlig spridningskorridor längs
stränderna.
Utvecklingsområdena för bostäder vid
Abboresjön föreslås utanför område som
omfattas av strandskyddsbestämmelserna för
att inte riskera att rekreationsmöjligheterna och
naturvärden byggs bort. Utvecklingsområdet
Abboresjön och Hundsjön är inriktat främst
på att förstärka kopplingen mellan de två
sjöarna. Även kopplingen till det nya planerade
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats ska
stärkas.
I de utvecklingsområden för verksamheter som
ligger längs Mörrumsån (Marieborgs idrottsplats,
Halda utvecklingscentrum och Brovägen) är
marken till största delen redan ianspråktagen för
verksamhetsändamål. Ett nytt gångstråk mellan
Haldafabriken och Mörrumsån kommer att

möjliggöra rekreation med höga kulturhistoriska
värden och vackra naturmiljöer.
Utvecklingsområdet Västra Öjavad har
anpassats utifrån det område som omfattas av
strandskyddsbestämmelserna. Planförslaget
innebär därmed en möjlig exploatering utanför
strandskyddad område.
Utvecklingsområdet för industri föreslås
utanför område som omfattas av
strandskyddsbestämmelserna för att naturvärden
och rekreationsmöjligheter längs Mörrumsån
ska bibehållas. Dessutom skapar området som
omfattas av strandskyddsbestämmelserna en
skyddszon mot ån även när det gäller eventuella
utsläpp från verksamheterna.
LIS-området Holländarevägen är ett utpekat
område för landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Ett tjugotal bostäder finns redan i området
som till stor del är ianspråktaget. I planförslagets
riktlinjer framgår att ett grönstråk ska bevaras
längs Mörrumsån och att en dialog ska ske med
länsstyrelsen gällande strandskyddsfrågan
innan området exploateras ytterligare.
Areella näringar
Jordbruksmark kan i viss mån komma att tas
i anspråk inom planområdet. Brukningsvärd
jordbruksmark berörs av grönområde för
rekreation och kommer därför inte att
bebyggas (se Hushållning med naturresurser).
En större areal skogsmark kan genom
planförslaget komma att tas i anspråk, främst
genom utvecklingsområdena för bostäder (se
Hushållning med naturresurser).
Ny bebyggelse på tidigare jordbruks- eller
skogsmark medför att naturvärden riskerar
att påverkas negativt eller helt försvinna.
Inom planområdet gäller detta främst
utvecklingsområdena för bostäder samt i området
för industriutveckling. Jordbruksmarken som kan
komma att beröras har inte några registrerade
höga naturvärden i form av exempelvis hotade
arter eller naturtyper och det är endast en
mindre areal som kan komma att beröras. Men
den norra delen av utvecklingsområdet för
industri ingår i länsstyrelsens bevarandeplan för
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odlingslandskapet, delområde Västra Öjavad
(82.10).

samt inom utvecklingsområdet för rekreation.
Samma område omfattas till stor del av ett
markavvattningsföretag.

När det gäller skogsmarken finns inte heller
några registrerade höga naturvärden,
men en större areal kan komma att beröras
jämfört med jordbruksmarken.
Oavsett vilka naturvärden som finns i jordbrukseller skogsmarken så kan marken tas i anspråk,
vilket innebär att markanvändningen kommer
att förändras. Intentionen i planförslaget är att så
långt möjligt anpassa bostäderna till landskapet
och naturmiljön. På detta sätt kan de gröna
strukturerna i landskapet så långt möjligt bevaras
så att inga onödiga barriärer skapas för djur- och
växtlivet.
Hotade och skyddsvärda arter
Flera arter finns registrerade i artportalen,
huvudsakligen inom naturreservatet
Mörrumsåns dalgång, vilka inte kommer att
påverkas av planförslaget. Utöver noteringarna
inom naturreservatet har följande arter noterats
inom föreslaget planområde.
Ängsmetallvinge (2009) noterats strax utanför
naturreservatet Mörrumsåns dalgång, i NO.
I den norra delen av utvecklingsområdet för
industri har sexfläckig bastardsvärmare (2009)
och ängsmetallvinge (2016) noterats, dessutom
har backsippa noterats under flera år. Sandsmalbi
(2003) och hasselsnok (2015) har noterats i
norra delen av Svängsta tätort. I Svängsta har
även noterats ett antal fågelarter bland annat
kungsfiskare, nötkråka och mindre hackspett
(2013-2016). Utter (2018) har noterats i biflöde
till Mörrumsån.

Rekreation
Planförslaget innehåller många positiva delar när
det gäller rekreationsmöjligheter. Bland annat är
utvecklingsområdet Abboresjön och Hundsjön
inriktat främst på att förstärka kopplingen
avseende rekreation mellan de två sjöarna
samt stärka kopplingen till det nya planerade
fritidscentrat och till Marieborgs idrottsplats.
Vidare planeras en gångbro vid Mariebergs
vattenkraftverk samt en gångväg förbi Halda
Utvecklingscentrum. Detta gynnar inte
bara hållbart resande utan ger även fler
och enkla möjligheter till vardagsmotion.
Utvecklingsområdena för bostäder vid
Abboresjön föreslås utanför område som
omfattas av strandskyddsbestämmelserna
för att inte riskera att rekreationsmöjligheterna
och naturvärden byggs bort.
Planförslaget bedöms innebära en förstärkning
av rekreationsmöjligheterna i Svängsta.

Åtgärder i planförslaget
•

Om ett skyddat område detaljplaneras
eller inför en exploatering av ett redan
detaljplanelagt skyddat område, bör en
utredning göras av eventuell påverkan på
området och hur påverkan kan begränsas
för att säkerställa området. Utredningen kan
komma fram till att området, eller en viss
del av området, är olämpligt att exploatera i
önskad utsträckning.

•

Om ett område som omfattas av
planförslaget ska detaljplaneras bör
vid behov en naturvärdesinventering
genomföras. Behovet finns särskilt i den
norra delen av området för industriutveckling
samt i befintlig jordbruks- och skogsmark i
de fem utvecklingsområdena för bostäder.

•

Skyddsvärda träd ska beaktas i samband
med att ett område detaljplaneras eller inför
en exploatering av ett redan detaljplanelagt
område.

Skyddsvärda träd har tidigare inventerats av
Landskapsvårdarna. Träden finns utspridda inom
en stor del av planområdet, exempelvis inom
flertalet utvecklingsområden för bostäder.
Våtmarker
Kring Hundsjöns norra del finns ett
madområde med relativt låga naturvärden.
Detta område finns med i Naturvårdsverkets
våtmarksinventering. Maderna ligger inom
område med huvudsaklig markanvändning natur
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Bebyggelse i anslutning till
rekreationsområden och stråk mellan viktiga
grön- och naturområden bör placeras och
utformas på ett sådant sätt att rörelse inte
hindras.

Samlad bedömning

Planförslaget bedöms innebära en förstärkning
av rekreationsmöjligheterna i Svängsta, vilket
också innebär att riksintressena för friluftslivet
inte påverkas negativt.
Med de föreslagna riktlinjerna bedöms de ovan
redovisade riksintressena samt områden som
omfattas av bestämmelserna om strandskydd inte
påverkas negativt.
Planförslaget bedöms vara förenligt
strandskyddets syfte. Naturreservatet
Mörrumsåns dalgång, Natura 2000-området
Mörrumsån eller Ramsarområdet Mörrumsån
bedöms ej påverkas av planförslaget.
Genom att följa riktlinjer och förslag på åtgärder
kan påverkan på den icke skyddade naturmiljön,
främst jordbruks- och skogsmark minimeras.

Figur 4 Översiktlig bild av grönstruktur efter genomförande
av planförslaget

Grönstruktur

Den gröna strukturen är en väsentlig del av
Svängstas identitet. Tätortsnära natur, vattendrag
och sjöar blandat med ett omkringliggande
skogslandskap skapar förutsättningar för en
bra grönstruktur i Svängsta, vilket bidrar till
funktionella livsmiljöer för djur och växter samt
till värdefulla rekreationsmiljöer. Mörrumsån
utgör en mycket viktig del i denna struktur.
Planförslaget innebär att natur- och
grönområden kommer att tas i anspråk, vilket
påverkar den befintliga grönstrukturen. I
planförslaget föreslås en rad åtgärder och
riktlinjer som främjar den gröna infrastrukturen
och därmed kommer att minska denna påverkan.
Lokalt inom planområdet kan det även innebära
en förstärkning av grönstrukturen. Bland annat
har ett grönområde i planförslaget markerats
längs Mörrumsåns stränder och sjönära lägen
avsätts huvudsakligen som grönområden.

Möjliggöra fiske och
andra fritidsaktiviteter
genom att öppna upp
å-rummet

Stärkta
kopplingar mellan
utvecklingsområden och
rekreationsområden
Upprustning av
park

Utveckling av ny
lekplats

Ny koppling mellan
rekreationsområden
Upprustning av
Marieborg IP

Figur 5 Översiktlig bild med exempel på grönstrukturns
funktioner och ekosystemtjänster
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Vidare planeras lågpunkter att användas som
svämytor i samband med översvämningar och vid
behov avsätts ytor för lokalt omhändertagande
av dagvatten.
I Svängsta finns mötesplatser som är kopplade
till den gröna strukturen och kopplingarna
mellan dessa platser är viktiga att bevara och
utveckla. I planförslaget föreslås både ny
utveckling av grönområden, men även bevarande
och upprustning av redan befintliga platser.
I utvecklingsområdena ska tydliga och
sammankopplade grönstrukturer finnas i nära
relation till bebyggelsestrukturen för att skapa
förutsättningar för sammanhållna områden med
tätortsnära värdefull natur.

tätorten utvecklas.
De nya trafikförbindelserna som krävs för att
genomföra planförslaget syftar till att skapa ett
bättre trafikflöde samtidigt som planförslaget
leder till en utveckling av Svängsta avseende
bland annat fler verksamheter och fler invånare,
vilket medför mer trafik.
Kollektivtrafiken och övrig vägtrafik
kommer sannolikt att öka något på grund av
planförslaget. Oavsett om planförslaget antas
eller inte förväntas trafiken generellt öka under
planperioden, samtidigt som andelen fordon som
körs på fossilfria drivmedel sannolikt ökar.

Åtgärder i planförslaget
•

Nya vägar samt gång- och cykelvägar bör
så långt möjligt anpassas utifrån terräng
och miljösituationen samt även möjliggöra
användning av el- och lastcyklar. Dessutom
bör de anpassas så att de upplevs som trygga.

•

Omställning av fordonsflottan till fossilfria
bränslen bör gynnas och möjliggöras
i samband med detaljplanering, vid
bygglovshantering och exploatering. Detta
kan exempelvis gälla laddinfrastruktur och på
sikt infrastruktur för fossilfria bränslen.

Samlad bedömning

Gröna stråk och befintlig spridningskorridor
kommer att gynna djur- och växtlivet samt även
öka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet.
Dessutom kommer en förstärkt grönstruktur
även att minska de negativa effekterna av
klimatförändringarna, när det gäller exempelvis
ökad risk för värmeböljor, översvämningar och
höga flöden.
Planförslaget bedöms förstärka den gröna
infrastrukturen i Svängsta. Förslaget bedöms
även förstärka leveransen av viktiga
ekosystemtjänster som exempelvis dricksvatten,
besöksnäring, skogsbruk, rekreation i form av
naturupplevelser friluftsliv, motion, fiske och bad.

Trafik

Svängstaborna är bäst i kommunen på att åka
kollektivt! Trots detta så är bilen ett dominerande
inslag i Svängsta, främst på grund av länsväg
126. Svängstaborna har i dialogen med kommun
framfört att de önskar fler och bättre cykelvägar.
Planförslaget föreslår utbyggnad och en mängd
förbättringar när det gäller gång- och cykelvägar
samt kollektivtrafik.
Tre inriktningar presenteras avseende
kollektivtrafiken, vilka kan utredas mer ingående
tillsammans med Blekingetrafiken i takt med att

Samlad bedömning

De planerade åtgärderna i planförslaget
förväntas leda till att fler åker kollektivt och att
fler använder gång- och cykelvägarna för att
till fots eller på cykel ta sig till sin destination.
Omställningen till en fossilfri fordonsflotta
gynnas av planförslaget. Trots detta förväntas
planförslaget under dess avgränsade tidsperiod
leda till ökade utsläpp från vägtrafiken.

Klimat, hälsa och säkerhet

Den pågående klimatförändringen kommer för
Blekinges del att innebära fler och kraftigare
skyfall samt att ovanliga högflöden, som
exempelvis 100-årsregn blir kraftigare. Det
väntas också leda till en lägre vattenföring, främst
under sommaren. Detta innebär att risken för
översvämningar av bebyggda områden kan
förväntas öka samt att risken för ras, skred och
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erosion ökar. Det ger också en ökad risk för
spridning av eventuella föroreningar.
Den genomsnittliga dygnstemperaturen kommer
att öka. Torrperioderna, med marktorka som
följd väntas bli längre än idag, liksom sommarens
värmeböljor. Detta leder i sin tur bland annat till
en ökad risk för negativ påverkan på människors
hälsa samt ett ökat behov av bevattning.
Förnybar energi
Samhället är beroende av en robust
energiförsörjning. Fysisk planering är ett viktigt
och bra verktyg för att bygga upp effektiva och
hållbara energisystem.
Fjärrvärmenätet är utbyggt i stora delar av
Svängsta. I Karlshamns kommun är över 99
% av fjärrvärmeproduktionen förnybar, varav
merparten består av restvärme från Södra Cell
i Mörrum. Möjligheter finns att ytterligare
vidareutveckla fjärrvärmenätet i Svängsta.
I Karlshamns kommuns översiktsplan 2030
redovisas potentiella vindytor för framtida
utveckling av vindkraft. Planförslaget berörs inte
av någon sådan yta.
Enligt solkartan framtagen av Länsstyrelsen i
Blekinge finns goda möjligheter att i Svängsta
uppföra solcellsanläggningar på befintliga
takkonstruktioner. Som exempel kan nämnas
Halda utvecklingscentrum, med en stor takyta.
Vid planering av ny bebyggelse kan möjligheten
att utnyttja solenergi underlättas genom
exempelvis bebyggelsens placering samt takhöjd
och lutning.
Förorenad mark
Inom planområdet finns ett antal potentiellt
förorenade områden, varav några omfattas av
de utvecklingsområden som har föreslagits. De
potentiellt förorenade områdena redovisas i
markanvändningskartan på nästa sida. Nedan
anges vilka utvecklingsområden som berörs
av potentiellt förorenad mark. Markeringarna
i kartan visar inte hur stora områdena är.
Utöver dessa områden kan det finnas ytterligare

förorenade områden, exempelvis kan områden
som fyllts ut med schaktmassor vara förorenade.
Dessutom kan även byggnader, avloppssystem
m.m. vara förorenade på grund av verksamheter
som har bedrivits.
Inom området för centrumutveckling har
drivmedelhantering förekommit i den södra
delen av den parkering som föreslås längs
länsväg 126. Den eventuella föroreningen har
ej riskklassats. Dessutom har det enligt uppgift
från Miljöförbundet Blekinge Väst funnits en
handelsträdgård inom området.
Inom området Halda utvecklingscentrum finns
tre potentiellt förorenade områden från den
historiska verksamheten i Haldafabriken, med
plasttillverkning, elektroteknisk industri och
användning av halogenerade lösningsmedel.
Den sistnämnda har klassats som riskklass
2. Strax väster om utvecklingsområdet finns
ytterligare en plats där det använts halogenerade
lösningsmedel. Detta har också riskklass 2.
Med tanke att marken sluttar österut, kan
även denna eventuella förorening påverka
utvecklingsområdet negativt.
I den norra delen av utvecklingsområdet ligger
en gammal soptipp som var i drift under åren
1939-1952. Platsen är delvis uppfylld med massor
för brofästet och en bensinstation samtidigt som
den delvis är urgrävd för nerfarten till Haldas
parkering. I den norra delen finns eventuella
föroreningar även i anslutning till den tidigare
drivmedelshanteringen och från stärkelsefabriken
som låg på platsen innan dess.
Inom utvecklingsområdet Marieborgs idrottsplats
finns potentiella föroreningar från den historiska
verksamheten vid Mariebergs vattenkraftverk.
Här har det historiskt funnits textilindustri och
metallgjuteri. Området är klassat till riskklass
2. Bensinstationen inom området har sanerats,
men alla föroreningarna kunde inte avlägsnas,
vilket innebär att det fortfarande förekommer
föroreningar från tidigare verksamhet.
Inom utvecklingsområdet för industri norr om
Svängstavägen finns potentiella föroreningar
från verksamheter i den västra delen, en
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verkstadsindustri och en verksamhet med
skrothantering. Strax nordväst om dessa punkter,
utanför planområdet, finns en gammal byggtipp
för schaktmassor och byggavfall, dessutom har
annat avfall tippats på platsen.
Inom utvecklingsområdena för bostäder
finns inga potentiellt förorenade områden i
Länsstyrelsens webb-GIS. Däremot har det i
länsstyrelsens yttrande framgått att det finns
två potentiellt förorenade områden i LISområdet Holländarevägen. Områdena utgörs
av en tidigare skrothandel respektive en
betningsanläggning för säd.
Dessutom finns det strax sydväst om området
Marieberg en förbränningsanläggning som
eventuellt kan ha gett upphov till föroreningar på
grund av exempelvis oljeläckage eller oljespill.
Utöver ovan angivna områden så finns
det utpekat ytterligare ett antal områden
som inte ligger i eller i närheten av något
utvecklingsområde. Vid ABU Garcia finns
eventuella föroreningar från den historiska
verksamheten, bland annat av halogenerade
lösningsmedel. Dessutom finns en äldre
industrideponi i närområdet, där förpackningar
och industriavfall har tippats.
I närheten av Medborgarhuset har tidigare
funnits en skjutbana, vilket ofta medför
föroreningar av bland annat bly.

sjöarna inom planområdet finns risk för skred
i finkorniga sediment samt större eller mindre
risk för erosion. Störst risk råder generellt längs
Mörrumsåns östra strand.

Figur 7 Risk för ras- och skred enligt SGU

De utvecklingsområden som berörs av risk för
ras, skred och erosion är utvecklingsområdet för
industri samt Halda utvecklingscentrum och
Brovägen, vilka främst berörs av risk för erosion
längs Mörrumsån.
Översvämningsrisker
Länsstyrelsen har genomfört en
lågpunktskartering för Blekinge län. Denna visar
lågpunkter i landskapet där det finns risk att
vatten samlas i samband med kraftiga skyfall.

Mellan bostadsområdet i Västra Öjavad och
Mörrumsvägen har det fram till 1950 funnits en
spontantipp med främst hushållsavfall.
Helt eller delvis inom naturreservatet
Mörrumsåns dalgång, ca 200 meter norr
om området för industriutveckling, finns en
gammal enskild soptipp, bestående av främst
hushållssopor.
I dagsläget är grundvattenförekomsten Svängsta
(se även Hushållning med naturresurser)
förorenad av högfluorerade ämnen (PFAS) och
klorerade lösningsmedel och är därmed inte
lämplig för uttag av dricksvatten.
Markförutsättningar – ras, skred, erosion
Längs stora delar av Mörrumsån och kring
Figur 8 Lågpunktskartering i Svängsta tätort
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Karteringen visar att det finns lågpunkter inom
alla utvecklingsområden för bostäder, förutom
inom norra Abborresjön.
Detta område kan ändå påverkas, då det större
lågpunktsområde som ansluter till Jordgölen
riskerar att översvämma Jordgölsvägen vid ett
kraftigt skyfall. Detta skulle hindra tillfart till
befintliga bostäder på Moränvägen och Åsvägen
men också planerade bostäder inom norra
Abborresjön.

på föroreningssituationen i området.

I området Västra Öjavad finns ett antal områden
som riskerar att svämmas över vid kraftiga
skyfall. Dessa områden är viktiga att bibehålla
som svämytor för att avlasta dagvattensystemet
vid skyfall. Ytorna kan med fördel implementeras
med den framtida bebyggelsen.

Figur 10 Lågpunktskartering Halda

Inom utvecklingsområdet för industri finns
ett antal lågpunkter särskilt i anslutning till
verksamheterna väster om Hemsjövägen.
Inom området planeras en utveckling av
industrin, främst i anslutning till befintlig
industri. Dessa lågpunkter kan, genom att
planförslaget intentioner efterlevs, sparas som
översvämningsytor.
Inom utvecklingsområdet Marieborgs idrottsplats
finns flera lågpunkter varav två större ytor. En
yta finns söder om idrottsplatsen. Denna yta
bör tillåtas att svämma över vid skyfall för att
under normala förhållanden kunna användas för
idrotts- och fritidsändamål.

Figur 9 Lågpunktskartering Öjavad

För övriga utvecklingsområden för bostäder
finns ett antal mindre lågpunktsområden som
bör bibehållas som översvämningsytor.
I området Halda utvecklingscentrum finns en
större lågpunkt norr om Haldafabriken. Vid en
eventuell ny detaljplan eller exploatering måste
dagvattenhanteringen utredas, särskilt med tanke

Lågpunkten som finns i anslutning till
vattendraget mellan Hundsjön och Mörrumsån
(som även ingår i ett markavvattningsföretag)
har i planförslaget ändrats till grönområde för att
tillåtas svämma över vid skyfall. Detta område
har stängts in vid byggnation av Holländarevägen
och sista sträckan till utloppet i Mörrumsån är
kulverterad.
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Byggnaderna vid vattenkraftverket i Marieberg,
på Mörrumsåns östra sida kommer dock att
översvämmas vid ett 100-årsflöde. Skillnaden i
översvämmad yta är mycket begränsad för de tre
flöden som har beräknats. Dammkonstruktionen
till vattenkraftverket planeras att rivas ut, vilket
i så fall kommer att leda till en minskad risk för
översvämningar uppströms dammen.

Figur 11 Lågpunktskartering Marieborg

Väster och söder om Svängstabadet finns en
lågpunkt som bör bibehållas som svämyta.
Översvämningskarteringen av Mörrumsån
(MSB 2014) indikerar inte några omfattande
problem vid 100-årsflöde, 200-årsflöde eller
vid beräknat högsta flöde. I den aktuella
översvämningskarteringen har 100-årsflödet och
200-årsflödet anpassats till ett förväntat klimat år
2098.

Figur 13 Översvämningskartering Svängsta

Utvecklingsområdet Brovägen ligger i anslutning
till Mörrumsåns östra strand. Stränderna på båda
sidor ån längs denna sträcka är relativt branta,
vilket innebär att 100-årsflöde, 200-årsflöde
eller beräknat högsta flöde inte leder till någon
översvämning på omgivande mark.
Byggnaderna vid vattenkraftverket i Marieberg,
på Mörrumsåns östra sida kommer dock att
översvämmas vid ett 100-årsflöde. Skillnaden i
översvämmad yta är mycket begränsad för de tre
flöden som har beräknats. Dammkonstruktionen
till vattenkraftverket planeras att rivas ut, vilket
i så fall kommer att leda till en minskad risk för
översvämningar uppströms dammen.
Figur 12 Lågpunktskartering Svängstabadet
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Strålning
Risk för högre strålningshalter från radon
föreligger i västra delen av utvecklingsområdet
Västra Öjavad. Här planeras verksamheter
att förläggas närmast vägen. I området för
industriutveckling föreligger också risk för
högre strålningshalter, liksom vid Mariebergs
idrottsplats, vilken dock inte ska bebyggas.
Riktvärden avseende radon finns även för
arbetsplatser.
Mobilmaster finns inom planområdet.
Dessa sänder och tar emot radiovågor, vilket
är en del av det elektromagnetiska fältet.
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att
denna typ av radiovågor inte innebär några
hälsorisker för allmänheten.

Figur 14 Översvämnignskartering vid Brovägen

Utvecklingsområdet Brovägen ligger i anslutning
till Mörrumsåns östra strand. Stränderna på båda
sidor ån längs denna sträcka är relativt branta,
vilket innebär att 100-årsflöde, 200-årsflöde
eller beräknat högsta flöde inte leder till någon
översvämning på omgivande mark.
Bebyggelsen inom LIS-området Holländarevägen
i planområdets norra del ligger i nära anslutning
till det område som förväntas översvämmas.
I planförslaget framgår att det är viktigt att
utredningar kring bland annat geoteknik,
vatten- och avlopp, markföroreningar och
översvämningsrisk klargörs innan ytterligare
exploatering sker i området.

Vatten och avlopp inklusive dagvatten
En stor del av spillvattnet inom planområdet
är idag kopplat till Stärnö avloppsreningsverk.
Mörrums avloppsreningsverk har lagts ner och
spillvattnet från Mörrum har anslutits till Stärnö
avloppsreningsverk. Viss kapacitet finns på
spillvattennätet, men för att klara ett större antal
anslutningar krävs ett nytt tillstånd som tillåter en
större mängd spillvatten till avloppsreningsverket
än vad som tillåts idag. Ett sådant tillstånd kan ta
lång tid att fastställa och därför bör nyanslutning
göras i så liten utsträckning som möjligt innan
det nya tillståndet står klart.
Vattenverket Långasjön förser merparten av
Svängsta med dricksvatten. Karlshamn Energi
Vatten AB arbetar med att säkra den framtida
dricksvattenförsörjningen i kommunen, bland
annat genom att ansöka om tillstånd för att
kunna ta ut reservvatten från Mörrumsån,
med att ta fram en tillståndsansökan för ny
vattenreglering vid Mien samt planera för ett
nytt vattenverk. Detta görs utifrån bedömd
befolkningsutveckling och förväntade
klimatförändringar.
Inom planområdet hanteras dagvattnet idag
huvudsakligen på ett naturligt sätt genom olika
infiltrationsytor. I samband med att planförslaget
genomförs kommer sannolikt de hårdgjorda
ytorna att öka. Naturliga infiltrationsytor och
andra lösningar för att bromsa dagvattnet

Figur 15 Översvämningskartering och LIS-område vid
Holländarevägen
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innan det når ledningsnätet är viktigt, både ur
flödessynpunkt, men även för att minska risken
för att eventuella föroreningar når recipienten.
Inom planområdet finns mark som kan lämpa sig
för detta ändamål.
Luft
Se Miljökvalitetsnormer.
Buller
Miljökvalitetsnormen för buller omfattar endast
kommuner mer än 100 000 invånare. Kommuner
med mindre antal invånare ska ändå arbeta för att
begränsa buller, som påverkar människors hälsa
och miljön. Arbetet med att begränsa buller styrs
bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn
och prövning. Bland annat finns vägledning
för buller från industri och andra verksamheter
samt vägledning och riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik. Etablering av industrier
eller verksamheter kan leda till ökat buller i dess
närhet.
Planförslaget förväntas leda till en ökning
av trafiken. Detta kan leda till en förhöjd
bullernivå, särskilt längs de större vägarna längs
exempelvis länsväg 126 och Svängstavägen I
planförslaget föreslås att nya verksamheter inom
utvecklingsområdet Västra Öjavad placeras
närmast Svängstavägen och att de därmed kan
fungera som bullerskydd för nya och befintliga
bostäder.

Åtgärder i planförslaget
•

Möjligheten att anlägga solceller på Halda
Utvecklingscentrums tak bör utredas.

•

Vid detaljplanering bör möjligheten att
utnyttja solenergi underlättas genom
exempelvis bebyggelsens placering samt
takhöjd och lutning.

•

Innan en detaljplan som berör ett förorenat
område antas bör ska undersökningsoch utredningsskedet vara avklarat.
Föroreningssituationen ska beaktas innan
bygglov beviljas eller beslut tas om en
exploatering.

•

Identifierade lågpunkter bör så långt möjligt
bibehållas som svämytor.

•

Ytor som möjliggör ett lokalt
omhändertagande av dagvatten bör
vid behov avsättas i samband med
detaljplanering.

•

Mörrumsåns svämplan bör bibehållas så
långt som möjligt.

•

Områden som riskerar att översvämmas
bör vid detaljplanering utredas avseende
risk och anpassningar till denna risk.
Översvämningsrisken bör beaktas innan
beslut tas om en exploatering av ett område.

•

Markförutsättningar ska vid behov utredas,
exempelvis risk för ras, skred och erosion.

•

Nya bostäder, skolor, industri- och
kontorslokaler eller liknande i områden med
risk för högre strålningshalter från radon bör
byggas radonsäkert för att uppfylla gällande
riktlinjer.

•

Nya kraftledningar och andra elanläggningar,
exempelvis mobilmaster, bör placeras eller
utformas så att exponering för strålning
begränsas. Bostäder, skolor och förskolor
bör inte placeras nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

•

I samband med att detaljplanering görs
finns behov att utreda kapaciteten på
det kommunala VA-systemet. Även
dagvattenhantering inklusive eventuell rening
av dagvattnet bör vid behov utredas.

•

I samband med att detaljplan upprättas
eller ändras bör detaljplanen utgå från den
förväntade klimatförändringen gällande
exempelvis nederbörd och värmeböljor,
i samband med byggnader och andra
anläggningars placering, utformning och
robusthet.

•

Luftkvalitet och buller ska vid behov utredas
i samband med detaljplanering eller vid
exploatering
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Samlad bedömning

Negativ påverkan av föroreningar kan inte
uteslutas, men risken kommer att minimeras
genom föreslagna åtgärder. Vid en eventuell
sanering inför en exploatering kan istället positiva
effekter uppnås genom att en befintlig förorening
åtgärdas. Risk för översvämning föreligger,
men genom föreslagna åtgärder bedöms den
som liten. Detsamma gäller för strålningsrisken
från radon. Påverkan av buller kan lokalt öka
inom planområdet, till följd av exempelvis
industrietablering.
Sammantaget bedöms effekterna gällande klimat,
hälsa och säkerhet inte ge någon betydande
miljöpåverkan.

Sociala konsekvenser

Planförslaget pekar ut ett fåtal knutpunkter,
bland annat Svängstas centrala delar
med torgbildning, området vid Brovägen
och Svängstabadet med fritidscenter,
som ska fungera som multifunktionella,
otraditionella, mötesplatser som kan förebygga
generationsklyftor och främlingsfientlighet.
Planförslaget syftar även till att locka till sig
besökare från andra delar av kommunen,
exempelvis genom det nya fritidscentret och
Halda utvecklingscentrum.

Åtgärder i planförslaget
•

Med hjälp av gestaltningsprogram och
planbestämmelser i kommande detaljplaner
kan exempelvis utformning av torg, parkytor,
”shared space” och gång- och cykelvägar
styras för att gynna social hållbarhet.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms planförslaget och dess
tre strategiska inriktningar, bidra till en social
hållbarhet.

Riksintressen
I Miljöbalken (MB) finns bestämmelser om
hushållning med mark- och vattenområden,
som benämns riksintressen och avser särskilda
markanvändnings-intressen (kap. 3 MB)
respektive områden som i sin helhet är av
riksintresse (kap. 4 MB).
I planförslaget berörs riksintresse för
yrkesfisket (3 kap. 5 § MB) och riksintresse för
naturvård och friluftsliv (3 kap. 6 § MB). Dessa
riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.

Planförslaget förespråkar arbete för att öka
tryggheten i Svängsta. Detta planeras bland annat
genom nya gång- och cykelstråk med belysning,
säkra övergångar över länsväg 126 och förtätning
av bostadsområden.
Planförslaget innehåller många positiva delar
när det gäller rekreationsmöjligheter (se
Naturmiljö och rekreation). I Svängsta är det
alltid nära till natur, skog och sjö. Planförslaget
stärker kopplingarna mellan dessa områden
samtidigt som det kommer att bidra till ett
bättre utnyttjande av kollektivtrafik och en
ökad användning av gång- och cykelstråk. Detta
underlättar för sport- och friluftsaktiviteter och
skapar också bättre förutsättningar till att cykla
eller gå.

I kapitel 4 MB berörs riksintresse för rörligt
friluftsliv (4 kap. 2 §) och riksintresse för
vattendrag skyddade mot utbyggnad av
vattenkraft (4 kap. 6 §). Inom riksintresse
enligt 4 kap. 2 § får exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön komma till stånd om
det inte påtagligt skadar områdets naturoch kulturvärden. Dessutom ska det rörliga
friluftslivet särskilt beaktas vid bedömning av
tillåtlighet. Inom riksintresse mot utbyggnad av
vattenkraft får detta inte normalt sett inte ske.
Riksintressen som gäller Mörrumsån och
omkringliggande mark behandlas under
Naturmiljö och rekreation.
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Område med särskilt behov av
hinderfrihet och MSA-område,
totalförsvaret

Ronneby Flottiljflygplats utgör ett riksintresse för
totalförsvaret (kap. 3 § 9 andra stycket). Påtaglig
skada på riksintresset kan uppstå då åtgärder
medför direkta eller indirekta begränsningar i
vilken verksamhet som kan utföras på eller kring
flygflottiljen. För att förenkla bedömningen
av vad som kan medföra påtaglig skada har
Försvarsmakten identifierat påverkansområden.
Svängsta omfattas av området med särskilt behov
av hinderfrihet (kap. 3 § 9 pkt 1), vilket berör
största delen av planområdet. Inom detta område
gäller att objekt högre än 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse kan utgöra en
flygsäkerhetsrisk och begränsa verksamheten vid
flygflottiljen och därmed kan påtaglig skada på
riksintresset uppstå. Hela planområdet omfattas
även av MSA-området (kap. 3 § 9 pkt 1). Även
inom detta område kan höga objekt medföra
påtaglig skada på riksintresset.

Åtgärder i planförslaget
•
•

I samband med detaljplanering bör inga
objekt som riskerar att påtagligt skada
riksintresset tillåtas.
I de fall det framkommer behov av
flyghinderanalys ska en sådan genomföras
och skickas till berörda flygplatser. Om en
flyghinderanmälan krävs inför byggstart ska
en sådan skickas till Försvarsmakten.

Samlad bedömning

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte
påverkas av planförslaget.
För bedömningen av övriga riksintressen, se
Naturmiljö och rekreation.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt
bindande styrmedel som regleras i miljöbalken.
MKN finns för luftkvalitet (utomhusluft), buller,
vattenförekomster och fisk- och musselvatten.
Miljökvalitetsnormerna för luft reglerar halterna
av ämnena kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium, nickel och

Figur 16 Område med särskilt behov av hinderfrihet och MSA-område
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bens(a)pyren. Blekinge utgör ett
samverkansområde gällande mätning
av luftkvalitet och har ett gemensamt
kontrollprogram som bland annat utformas
utifrån var behovet av mätning är störst. I
Blekinge mäts luftkvalitet centralt i respektive
kommuns huvudorter, i Karlshamn är mätplatsen
vid korsningen Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan. MKN för luft överskrids inte.
I Svängsta bedöms halterna främst beror på trafik
och av utsläppen från uppvärmningsförbränning
och luftkvaliteten är sannolikt bättre än i
Karlshamn. Planförslaget förväntas leda till
en ökning av trafiken, särskilt längs vissa stråk
genom planområdet, exempelvis länsväg 126
och Svängstavägen med en ökning av utsläpp till
luft som följd. Utsläppsökningen kompenseras
till viss del av att andelen fossilfria drivmedel
ökar. Utsläppen från uppvärmningsförbränning,
främst vedeldning förväntas minska, främst
beroende på teknikutveckling. Vid etablering av
industrier kan utsläpp tillkomma.
Miljökvalitetsnormen för vatten berör
vattenförekomsterna Mörrumsån (Bjällerbäcken
– Östersjön). Förekomstens nuvarande
statusklassning är god ekologisk och god
kemisk status. Förekomsten har beslutad
MKN god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus (med mindre strängt krav för
kvicksilver). Samma vattenförekomst omfattas
även av Naturvårdsverkets förteckning (NFS
2002:6) över fiskvatten som ska skyddas enligt
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten. Ett antal rikt- och
gränsvärden för olika parametrar som exempelvis
syreförbrukning, ammoniak, koppar och zink
finns angivna i förordningen.
Vidare berörs grundvattenförekomsterna
Susekull och Svängsta. Förekomsternas
nuvarande statusklassning är för Susekull god
kemisk och kvantitativ status och för Svängsta
otillfredsställande kemisk och god kvantitativ
status. Båda förekomsterna har beslutad
MKN god kemisk grundvattenstatus och god
kvantitativ status.

Figur 17 Grundvattenförekomsterna Susekull i norr och Svängsta i söder

Grundvattenförekomsten Svängstas status
beror på att den är förorenad av högfluorerade
ämnen (PFAS) och klorerade lösningsmedel
och den är därmed inte lämplig för uttag av
dricksvatten. Ingen försämring av statusen får
ske. Industriutveckling samt utvecklingsområden
för verksamheter möjliggörs i planförslaget,
vilket skulle kunna leda till ökade utsläpp till
vatten. Intentionerna i planförslaget är att
eventuella föroreningar som berörs ska utredas
och vid behov saneras. Vidare förespråkas att
ytor avsätts för att ta hand om dagvattnet, vilket
minskar risken för att eventuella föroreningar når
recipienten, se Klimat, hälsa och säkerhet.

Samlad bedömning

Utsläpp till luft kan öka marginellt, men
från en låg nivå. Med ledning av de
luftmätningar som genomförs i länet och
bedömningen av förutsättningarna i Svängsta,
bedöms planförslaget inte medverka till att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Planförslaget förväntas totalt sett minska
utsläppen till vatten och bedöms därför
medverka till att miljökvalitetsnormen för vatten
kan bibehållas eller förbättras. Detsamma gäller
för påverkan på fisk- och musselvatten.
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Miljömål
Totalt finns 16 nationella miljökvalitetsmål, vilka
är beslutade av riksdagen och som ska utgöra
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Dessa
miljökvalitetsmål, med undantag för ”storslagen
fjällmiljö” utgör även regionala miljökvalitetsmål
för Blekinge. De miljökvalitetsmål som anses
relevanta i miljöbedömningen är nedan
markerade med fet stil. Övriga miljökvalitetsmål
påverkas inte nämnvärt av planförslaget.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan

En precisering har fastställts för detta mål.
Den globala medeltemperaturökningen
begränsas till långt under 2 grader Celsius över
förindustriell nivå och ansträngningar görs för
att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius
över förindustriell nivå. Sverige ska verka
internationellt för att det globala arbetet inriktas
mot detta mål. Planförslaget förespråkar att
behovet av bil minskar och föreslår utbyggnad
samt en mängd förbättringar när det gäller
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. De
nya trafikförbindelserna som krävs för att
genomföra planförslaget syftar till att skapa ett
bättre trafikflöde samtidigt som planförslaget
förväntas bland annat leda till fler verksamheter
och fler invånare, vilket kan medföra ett ökat
trafikflöde. Genom att fler människor parallellt
väljer att cykla eller att gå samt genom en

bättre kollektivtrafik förväntas planförslaget
leda till att utsläppen från vägtrafiken ökar i
begränsad omfattning. Utöver trafiken kan
många faktorer, som exempelvis etableringar av
industrier, byggnadsmaterial som används och
markanvändning inverka på klimatpåverkan.
Sammantaget bedöms planförslaget leda till
oförändrad klimatpåverkan.

Frisk luft

Utsläpp till luft kan öka marginellt, men utifrån
en låg nivå, se miljökvalitetsnormer. Regeringen
har fastställt preciseringar för miljökvalitetsmålet,
om högsta halt av bensen, bensapyren, butadien,
formaldehyd, partiklar, marknära ozon,
ozonindex, kvävedioxid och korrosion. Ingen
av dessa preciseringar har överskridits vid de
mätningar som görs i Blekinge.
Planförslaget bedöms inte medverka till att
preciseringarna för frisk luft överskrids.

Giftfri miljö

Intentionerna i planförslaget är att eventuell
förorenad mark som berörs ska utredas och
vid behov saneras. Vidare förespråkas att ytor
avsätts för att ta hand om dagvattnet. Detta
minskar risken för att eventuella föroreningar
sprids, se Klimat, hälsa och säkerhet. Eventuella
etableringar av industrier eller verksamheter med
utsläpp av föroreningar kan påverka negativt.
Sammantaget bedöms planförslaget gynna
miljökvalitetsmålet.

Säker strålmiljö

Längs planområdets östra sida finns en
kraftledning (400 Kv), vilken till största delen
ligger inom utpekade rekreationsområden
men den tangerar även utvecklings-området
för bostäder, Norra Abborresjön. Risk för
högre strålningshalter från radon föreligger
i västra delen av utvecklingsområdet Västra
Öjavad, i området för industriutveckling och vid
Mariebergs idrottsplats. Det finns mobilsändare
inom planområdet, en på vattentornet samt en
söder om Abboresjön.
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Om föreslagna åtgärder tillämpas avseende
strålkällor bedöms inte miljökvalitetsmålet
påverkas.

Grundvatten av god kvalitet samt
Levande sjöar och vattendrag
Intentionerna i planförslaget är att eventuell
förorenad mark som berörs ska utredas och
vid behov saneras. Vidare förespråkas att ytor
avsätts för att ta hand om dagvattnet. Detta
minskar risken för att eventuella föroreningar
når recipienten (se Klimat, hälsa och
säkerhet), vilket i sin tur ger positiva effekter
på vattenmiljön i exempelvis Mörrumsån.
Om föreslagna åtgärder genomförs kommer
natur- eller kulturmiljövärden för sjöar och
vattendrag inte att påverkas negativt i samband
med att utvecklingsområdena exploateras.
Friluftslivet kommer att förstärkas. Landskapsoch tätortsbild i anslutning till sjöar och
vattendrag bedöms endast förändras marginellt.
Planförslaget förväntas minska utsläppen till
vatten samt i övrigt ge positiva eller små effekter
på sjöar och vattendrag.
Sammantaget bedöms inte miljökvalitetsmålen
påverkas av planförslaget.

Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap samt Ett rikt växt
och djurliv
Planförslaget innebär att jordbruks- och
skogsmark kan komma att tas i anspråk för att på
så sätt utnyttja närhet till befintlig bebyggelse och
infrastruktur (se Hushållning med naturresurser
samt Kulturmiljö, landskaps- och tätortsbild).
Enligt länsstyrelsens inventering finns
brukningsvärd jordbruksmark i planområdets
östligaste delar. Planförslaget innebär även
att annan jordbruksmark tas i anspråk, främst
inom utvecklingsområdena för bostäder Södra
Abborresjön och Marieberg samt i området för
industriutveckling.
Skogsmark kan genom planförslaget komma att
tas i anspråk, främst genom utvecklingsområdena
för bostäder samt inom utvecklingsområdet för
rekreation.

Produktionsmässigt bedöms det vara en
begränsad areal jordbruks- och skogsmark
som tas i anspråk genom planen. Om
föreslagna riktlinjer och åtgärder tillämpas
avseende jordbruks- och skogsmark bedöms
rekreationsmöjligheterna stärkas, naturvärden
bedöms endast påverkas marginellt medan
kulturvärden inte bedöms påverkas.
Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålen inte
påverkas av planförslaget.

God bebyggd miljö

Förslaget innebär att befintliga strukturer
utnyttjas och en utbyggnad sker så långt
möjligt genom en sammanhållen bebyggelse.
Förslaget innebär även att kopplingar förstärks
mellan olika delar av planområdet för att
gynna rekreationsmöjligheterna, bland annat
genom att anlägga och förbättra gång- och
cykelvägar mellan och inom grönområden
och naturområden. Planförslaget fokuserar
på ett fåtal knutpunkter som ska fungera som
multifunktionella mötesplatser samt syftar till
att locka till sig besökare från andra delar av
kommunen. Planförslaget förespråkar även
arbete för att öka tryggheten i Svängsta. Nya
områden för bostäder planeras i attraktiva,
naturnära lägen utanför områden med starka
restriktioner som bland annat strandskydd.
Planförslaget innebär goda möjligheter att
minimera effekter av klimatförändringarna.
Luftkvalitet, buller- och strålningsnivåer
förväntas uppnås. Landskaps- och tätortsbilden
bedöms endast förändras marginellt.
Kulturmiljövärden bedöms inte påverkas. Förslag
på riktlinjer och åtgärder har tagits fram för att
ge så små negativa konsekvenser som möjligt.
Planförslaget bedöms uppfylla
miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö.

Samlad bedömning

Den sammanvägda bedömningen av
planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen är
att målen inte kommer att påverkas negativt om
föreslagna riktlinjer och åtgärder efterlevs.
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Uppföljning och övervakning
Uppföljning har betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och bidrar också till
kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Enligt miljöbalken ska
MKB:n innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Den sammanvägda
bedömningen är att planförslaget inte ger någon betydande miljöpåverkan. Trots detta är det lämpligt att
uppföljning sker.
Den miljöpåverkan som bör följas upp kan inte preciseras eftersom planen omfattar ett stort område och
har en lång tidshorisont. Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan
lämpligen kan integreras i redan befintliga uppföljnings- och övervakningsprogram.
Ändringen av översiktsplanen i Svängsta utgör en viktig del i områdets fortsatta planläggning. I
miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för planens konsekvenser, både positiva och negativa samt ges
förslag till åtgärder för att begränsa den negativa miljöpåverkan. Det kommande uppföljningsarbetet bör
utvärdera både miljökonsekvensernas utfall samt hur och om åtgärdsförslagen har beaktats.
Vilken effekt den ändrade översiktsplanen har haft för miljön kan följas upp i kommunens fortsatta
arbete med bland annat efterföljande detaljplaner och vid aktualitetsprövning av planen.
Särskilt viktiga aspekter att följa upp bedöms i nuläget vara klimat, hälsa och säkerhet, trafik och
eventuell påverkan på riksintressen och skyddade områden.
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Bilaga: Avgränsningssamråd inför
miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens yttrande
YTTRANDE

2019-04-15

1 (2)

401-1874-2019

Karlshamns kommun

Samhällsbyggnad
och miljöskydd
Lina Sandberg
010-2240180

Avgränsningssamråd inför miljökonsekvensbeskrivning, ändring av
översiktsplanen för Svängsta tätort
Beskrivning av ärendet
Karlshamns kommun deltog på länsstyrelsens TIS-möte den 5 februari 2019 där ändring av
översiktsplanen för Svängsta tätort presenterades. Ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen
genomfördes. Efter mötet begärde kommunen ett skriftligt yttrande över hur kommunen bör
avgränsa sig i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska
avgränsningssamråd ske med länsstyrelsen om en strategisk miljöbedömning ska göras.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
I avgränsningssamrådet har länsstyrelsen utgått från den lista med frågor som kommunen
planerar att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att listan innehåller
en stor del av de frågor som behöver behandlas och tar nedan upp de frågor som saknas.
Därutöver har länsstyrelsen i detta skede inga synpunkter på innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Vattenfrågor
I listan tar kommunen upp att miljökvalitetsnormer ska behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver miljökvalitetsnormer för vatten så bör även övriga
vattenfrågor behandlas, så som vattenförsörjning och dagvattenhantering.
Fiskvatten
I länsstyrelsens WebbGIS framgår att Svängsta tätort berörs av fiskvatten enligt Förordning
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Försvarsmaktens intressen
Svängsta tätort ligger inom MSA-område.

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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blekinge@lansstyrelsen.se

Org.nr
202100-2320

YTTRANDE

2019-04-15

2 (2)

401-1874-2019

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med samhällsplanerare Lina Sandberg som
föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Dnr:2018/106
2020-03-18
Utställningshandling

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort,
Svängsta 2040
Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Hur har samrådet gått till?

Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 23 september till och med den
18 november. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset
i Karlshamn, samt på biblioteket i Svängsta. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på
Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.

Kungörelse om samråd anslogs på kommunens 23 september 2019 och infördes i
ortstidningarna den 21 september 2019. Kopia på kungörelse samt samrådshandlingar sändes
fredagen den 20 september 2019 till Länsstyrelsen i Blekinge län.

För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte tisdagen den 15
oktober 2019, kl. 18:00 i Medborgarhuset i Svängsta. Kommunens handläggare fanns även på
plats utanför Coop i Svängsta den 23 oktober mellan kl. 11 och 13 för att ställa ut och diskutera
förslaget.
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Inkomna yttranden under samrådstiden

I samband med samrådet inkom totalt 16 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.

Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län

2019-11-20

2. Miljöförbundet Blekinge Väst

2019-11-21

3. Räddningstjänsten Västra Blekinge
4. PostNord

2019-09-26

2019-10-02

5. Svenska Kraftnät

2019-10-15

6. BUS – nämnden

2019-10-31

7. Lantmäteriet

2019-11-08

8. Trafikverket
9. E.ON

2019-11-13

2019-11-14

10. Region Blekinge

2019-11-15

11. Karlshamns Energi Vatten AB

2019-11-15

12. Naturskyddsföreningen Karlshamn

2019-11-18

13. Teknik- och fritidsnämnden

2020-01-09

(beslut om yttrande togs i TF-nämnden 2019-11-13, inkom senare p.g.a. tekniska problem)

Enskilda
14. Christer Kaisajuntti ,Villavägen 8

2019-10-18

15. Jan Hermansson, Moränvägen 8

2019-10-18

16. Bengt-Åke Henriksson Skolvägen 4

2019-10-30

17. Daniel Söderberg och Karin Svensson, Kjellsavägen 28 2019-11-17

2
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit förslag till ändring av översiktsplan för Svängsta tätort i
Karlshamns kommun för samråd.
Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun
Gällande översiktsplan för Karlshamns kommun vann laga kraft i maj 2015.
I kommunens översiktsplan beskrivs Svängsta som ett levande samhälle med en tydlig
identitet. Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och företagande ska
utvecklas. Att vårda historien, verka för ett naturnära attraktivt boende och en bra skola är
viktiga målsättningar. En annan är att det ska finnas en mark- och planberedskap för såväl
bostäder som verksamheter av olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I övrigt är
ortens sportanläggningar samt frilufts- och rekreationsområden viktiga basresurser liksom de
värdefulla natur- och kulturmiljöerna längs Mörrumsån.
I översiktsplanen lyfts även att en fördjupad översiktsplan ska upprättas innehållande en
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till både boende och kommunen om
vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i just Svängsta. För att behålla levande
centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras. Utgångsläget för
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. En förutsättning för
utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det skapas
förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.
Länsstyrelsens roll
Enligt 3 kap. 10 § plan och bygglagen ska Länsstyrelsen under samrådet särskilt:
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
3. verka för att riksintressen tillgodoses enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB)
tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, och att redovisning av områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap.
18 § första stycket miljöbalken, 4. verka för att mellankommunala frågor samordnas på
lämpligt sätt samt 5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
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En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den
ska på ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse
för hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL).
Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Samråd ska
äga rum med länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i
övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3
kap. 9 § PBL).
Nytt är också att det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka
översiktsplanens strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet,
jämställdhet och användbarhet.

Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn
till klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk
kommunikation (2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL).
Sammanfattning
Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget för att på ett mer ingående sätt ge
Svängsta möjlighet att utvecklas och se de möjligheter som orten besitter. Länsstyrelsen
saknar dock ett mer genomgående tänk kring gröna stråk och de naturvärden och
vattenhantering i området som kan komma att medföra ett problem för kommunen
och/eller en framtida exploatör. Mörrumsåns vikt och värden ställer stora krav på hur
orten bör planeras och utvecklas för att kunna tillgodose invånarna.

Länsstyrelsens yttrande fokuserar på de frågor som Länsstyrelsen är skyldig att bevaka i
samrådet av ändringen av översiktsplanen enligt 3 kap. § 10, vilket ger grundlag för
överprövning av senare detaljplaner och beslut om lov i de fall de inte hanteras i planen.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Utpekade riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet nu och i framtiden. Det är viktigt att översiktsplanen tydliggör hur
riksintressena och dess influensområden avses tillgodoses i planeringen utifrån den
utveckling som föreslås. I översiktsplanen ska avväganden mellan eventuellt motstridiga
intressen göras där kommunens ställningstaganden, och de konsekvenser som planen kan
tänkas få på riksintressenas funktion ska framgå.

Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB

Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i Mörrumsån och får således inte påverkas negativt av
planerade exploateringar. Planens miljökonsekvensbeskrivning resonerar om huruvida
yrkesfiske i ån kommer att påverkas av planförslaget (sid. 10). Länsstyrelsen vill göra
kommunen uppmärksam på att yrkesfiske inte pågår i Mörrumsån eller är aktuellt i en inom
överskådlig framtid. Riksintresset avser troligtvis åns betydelse som uppväxtområde för
kommersiellt viktiga arter, det är med andra ord inte ett område som har betydelse för ett
aktivt yrkesfiske i dagsläget. Länsstyrelsen ser däremot positivt på att kommunen inser vikten
av att dessa områden ska visas hänsyn i kommunens översikts- och detaljplanering och inte
påverkas negativt av kommande tänkt bebyggelse.
Kommentar: Detta har förtydligats i planbeskrivningen.

4
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Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 §
Se under rubriken naturmiljö.
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 §
Under stycket om riksintressen nämns riksintresset för rörligt friluftsliv i texten på sidan 21,
men på kartan på sid 22-23 finns endast riksintresse för friluftsliv inritat (inte riksintresset för
rörligt friluftsliv). Dessa båda riksintressen har dock behandlats på rätt sätt i
miljökonsekvensbeskrivningen (sid 10). Det ena pekas ut enligt MB 3 kap och det andra enligt
MB 4 kap och de skiljer sig något åt. Se även under rubriken naturmiljö

Kommentar: Detta har justerats i planbeskrivningen.

Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom
tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.se
där blankett finns.
Områdets östra delar ligger dessutom inom område med särskilt behov av hinderfrihet.
I kommande förslag bör texten om riksintressen för totalförsvarets militära del tas fram och
utvecklas. Utöver redovisning på karta bör det även framgå att i många fall medför den
verksamhet som konstituerar riksintresset en omgivningspåverkan som har betydelse för plan
och lovärenden. Flertalet riksintressen redovisas således tillsammans med ett
påverkansområde.
Kommentar: Detta har förtydligats i planbeskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen.
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB
Se kommentar under rubrik för riksintresse för friluftsliv
Natura 2000
Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan
Svängsta i söder och Hemsjö i norr. Mörrumsån är även ett av Sveriges artrikaste vattendrag.
Enligt miljöbalken ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Det är därför viktigt att i kommunens planering följa riktlinjerna för de olika
riksintressena vid kommande exploatering.

Se kommentarer under rubrikerna vattenförsörjning samt natur.
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Hälsa och säkerhet
Översiktsplanen utgör en övergripande lokaliseringsprövning som ska vara vägledande
vid prövningar enligt t.ex. miljöbalken. Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller
parallellt, det vill säga att lagarna tillämpas fullt ut vid sidan om varandra. Det innebär att
en åtgärd som har godtagits enligt plan- och bygglagen inte automatiskt ska anses uppfylla
miljöbalkens krav. Ett uttryckligt undantag är sedan januari 2015 den redovisning av
bullervärden som fortsättningsvis ska framgå av planbeskrivningen eller bygglov vid
byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Denna redovisning och de bullervärden som den innehåller blir bindande för
tillsynsmyndigheterna om inte synnerliga skäl talar för motsatsen. Generellt behöver
översiktsplanen tydliggöra hur kommunen ställer sig till risker och klimatförändringar
samt komplettera texten med kartor som visar en samlad bild över riskerna i kommunen
som ett allmänt intresse enligt 2 kap. PBL. I detta ingår exempelvis naturolyckor,
transport-vägar för farligt gods och större tekniska anläggningar, bland annat så kallade
2:4 anläggningar enligt lag om skydd mot olyckor.

Kommentar: En samlad bild av riskerna i kommunen som allmänt intresse finns
beskrivet i den kommuntäckande översiktsplanen och gäller fortfarande även efter den
här planen antas. I den här planen ligger störst fokus på klimatförändringar i fråga om
vattennivåhöjning och översvämningsrisker som Mörrumsån medför. Detta har
förtydligats i både planbeskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget
beskrivs risken med översvämning och hur den bemöts löpande i de olika
utvecklingsområdena.

Förorenade områden
Länsstyrelsen noterar att misstänkt förorenade områden som blivit identifierade i
länsstyrelsens regi i viss mån uppmärksammas i underlaget till den fördjupade
översiktsplanen. I de fall sådana områden omnämns i underlag till fysisk planering bör
principen vara att samtliga objekt omnämns och inte endast ett urval. I annat fall är risken
att prioriterade objekt försummas.

Länsstyrelsen understryker också att de misstänkt förorenade områdena som blivit
identifierade i länsstyrelsens regi inte utgör en fullständig kartläggning. Det kan inte
uteslutas att förorenade områden förekommer utöver de som har identifierats. Kartbilden
nedan visar samtliga objekt som identifierats inom området för den fördjupade
översiktsplanen. 6 st objekt är belägna inom område för bostäder. Etiketterna anger IDnummer, bransch, status och riskklass om objektet har riskklassats (i annat fall anges
”Uppgift saknas”).

Kommentar: Risken med misstänkt förorenade områden har förtydligats. Innan en
detaljplan som berör ett misstänkt förorenat område antas ska frågan vara så pass
utredd att planens ändamål kan bedömas lämplig. Detta står i planbeskrivningen på sida
67. På sida 44 uppmärksammas också marken vid Halda utvecklingscentrum sannolikt är
förorenad.
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Översvämning
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyft problematiken som översvämningsrisken kring
Mörrumsån skapat.
Översvämningsrisken beskrivs utifrån stigande vattennivåer i vattendrag och havet.
Länsstyrelsen anser att texten även bör ta upp översvämningar orsakade av skyfall.
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen klargör tidsperspektivet för bebyggelse, dvs. till vilket
årtal klimatanpassning bör ske, se SOU 2017:42 Klimatanpassningsutredningen.
Handlingarna behöver kompletteras med ställningstagande till vilka risker och effekter som är
acceptabla. Risknivån kan variera för olika typer av byggnader, det kan exempelvis vara att
översvämning för vissa byggnader eller delar av byggnader kan fungera, medan andra
byggnader, som exempelvis ett sjukhus är känsligare. Kommunen beskriver att all ny
bebyggelse ska ligga 3,0 m. (RH 2000) och länsstyrelsen ser gärna att texten utvecklas vad som
gäller för att säkerställa annan infrastruktur. Vidare önskas ett förtydligande kring vad det
innebär att säkerställa viktiga samhällsfunktioners fortsatta funktion. Se vidare kommentar
under klimatanpassning.

Kommentar: Kommunen har som mål att ta fram en kommunövergripande
klimatanpassningsplan där en analys av Svängstas påverkan av framtida klimatförändringar
kommer vara en del av arbetet. Först då kan ställningstagande faställas kring acceptabla
risker och effekter samt till vilket årtal klimatanpassningen bör ske.
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I den här planen ligger störst fokus på klimatförändringar i fråga om vattennivåhöjning
och översvämningsrisker som Mörrumsån medför. Detta har förtydligats i både
planbeskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget beskrivs löpande
risken med översvämning och hur den bemöts i de olika utvecklingsområdena.

Buller
Någon bedömning av konsekvenserna avseende buller kan inte göras. I det fortsatta
planarbetet bör resoneras kring hur det säkerställs att områden för nybyggnation av bostäder,
oavsett om det gäller förtätning av befintlig bebyggelse eller etablering på nya platser, klarar
att uppnå en tillräckligt god ljudmiljö för att inte riskera skada på människors hälsa.
Det behöver utredas hur olika delar i planförslaget bidrar till en påverkan på bullersituationen i
både positiv och negativ riktning, exempelvis på grund av ändringar i trafikstruktur och
kollektivtrafik.
Kommentar: Bullerfrågan har förtydligats i planförslaget och där frågan är påtaglig
påpekas att en bullerutredning kommer krävas innan området kan exploateras, men att det
sker i samband med framtida detaljplanering.
Erosion, ras och skred i en översiktsplan bör eventuella riskområden tydligt redovisas,
förslagsvis på kartor. Planen rekommenderas att kompletteras med en karta som översiktligt
redovisar områden där geotekniska säkerhetsfrågor har identifierats, dvs. ras och skred i berg
och jord, erosion och geotekniska frågeställningar relaterade till översvämning. Dessutom bör
en strategi redovisas över hur sådana riskområden ska utredas i samband med framtida
detaljplaner eller bygglov. Avsnittet bör även ge en översiktlig beskrivning av geologiska
förhållanden inom området.
Kommentar: Problematiken kring ras och skred har förtydligats i både planbeskrivningen
och i miljökonsekvensbeskrivningen.
Riskhantering
Länsstyrelsen anser att gällande kraftverksdammen belägen i Svängsta så har den fått
tillstånd till utrivning. Ändringen i detaljplanen anses därför inte ha någon påverkan på
dammsäkerheten.
Se vidare kommentarer under rubrikerna erosion, ras och skred, klimatanpassning och
vattenförsörjning.

Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att all planering bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.
Klimatförändringar i form av ökad och mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer
och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är därför viktigt att
planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters
inverkan på området. Inom planområdet behöver man särskilt beakta
översvämningsrisken från Mörrumsån

Kommentar: Översvämningsriskerna har förtydligats i planförslaget, se kommentar under
”Hälsa och säkerhet”. Planförslaget bedöms ha tagit hänsyn till dessa risker i tillräckligt stor
utsträckning i detta skede. Vid framtida detaljplanering är det dock viktigt att
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översvämningsrisken utreds mer detaljerat, tillsammans med andra effekter av ett
förändrat klimat.
Det är positivt att kommunen avser att ta
hänsyn till identifierade lågpunkter i
planeringen. Lågpunktskarteringen är
översiktlig och tar inte hänsyn till
dagvattensystem eller markens
infiltrationskapacitet, men ger en
indikation på vart stora regnmängder kan
tänkas hamna i landskapet. Lågpunkterna
är speciellt lämpliga att använda till
öppen dagvattenhantering för att minska
översvämningsrisken av intilliggande
mark.

Det finns ett bra resonemang kring översvämningsrisken i Mörrumsån och i dagsläget är
påverkan på planområdet liten. Precis som utrivningen av dammkonstruktionen till
vattenverket påverkar översvämningsrisken positivt uppströms så ändras flödet också
nedströms. Det kan därför vara lämpligt att utreda om en utrivning förstärker
översvämningsutbredningen nedströms. Markanvändningen strax söder om Brovägen,
där det finns en översvämningsrisk idag, bör ändras från ”Bostäder” till ”Rekreation, Park
eller Natur”. På det sättet blir det också ett sammanhängande grönstråk utmed
vattendraget.
Kommentar: Ett mer sammanhängande grönstråk har pekats ut längs Mörrumsån i både
markanvändningskartan och i planförslagets illustration. Byggnaderna söder om Brovägen
ligger nu inom användningen ”grönområden” i markanvändningskartan.

Beaktning av lågpunkter i planområdet har förtydligats i planbeskrivningen och
markanvändningen har ändrats något för att säkra att grönområden vid områden med stor
översvämningsrisk bevaras eller kan medvetet översvämmas för att minska belastningen på
andra områden. Detta gäller främst vid Marieborg IP vilket beskrivs mer på sida 56 i
planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ny reglering av MKN för vatten och för annat än
vatten har trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Försämringsförbudet och
äventyrandeförbudet införs i en ny bestämmelse om MKN för vatten i 5 kap. 4 § MB.
Undantagen från rimlig-hetsavvägningen i 2 kap. 7 § st. 2-3 avseende gränsvärdesnormer
flyttas till 5 kap. 5 § MB och förtydligas gälla för ”miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första
stycket 1 för annat än vatten”. Rimlighetsavvägningen kvarstår i 2 kap. 7 §, men med ett nytt
andra stycke som pekar på 5 kap. 4-5 §§.
Kommentar: Noterat.
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MKN för vatten
I översiktsplanen bör det framgå vilka miljökvalitetsnormer som gäller för respektive berörd
vattenförekomst, ytvatten såväl som grundvatten, samt nuvarande statusklassning.
Information finns i databasen VISS.
Se kommentarer under rubriken Vattenförsörjning. Länsstyrelsen anser att det kommer bli en
betydande miljöpåverkan med hänvisning till bl.a. att det kommer ske en utbyggnad av både
industrier och annan bebyggelse i Svängsta vilket kommer påverka miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten negativt.
Kommentar: På sikt bedöms ett genomförande av planförslaget kunna förbättra
dagvattenhanteringen genom föreslagna åtgärder. Rådande förorenad mark ska även
utredas vilket sannolikt kommer leda till sanering om aktuellt område ska bebyggas enligt
planförslaget. Dessa båda faktorer bedöms leda till att miljökvalitetsnormen för vatten inte
kommer påverkas negativt i framtiden, under förutsättning att utpekade riktlinjer följs. Mer
om detta står skrivet i miljökonsekvensbeskrivningen.
MKN för luft
Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur luftkvaliteten ska säkerställas. Med nya
bostadsområden alstras mer trafik och åtgärder för att säkerställa att luftföroreningar inte
överskrider några gränsvärden samt att andelen partiklar inte ökar behöver utvecklas.
Översiktsplanen bör redogöra för hur kommunen säkerställer att MKN för luft följs.
Kommentar: Detta redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Minskad klimatpåverkan
Den fördjupade översiktsplanen lyfter fram kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter
på ett bra sätt. Satsningarna för en ökad trygghet och tillgänglighet är mycket positiva.
Genom ett nytt resecentrum och förbättrade kollektivtrafikslinjer kan man uppmuntra och
ytterligare stärka Svängstabornas goda kollektivtrafiksanvändning. Möjligheterna till att
använda cykel i kombination med andra trafikslag är också viktig. Det kan t.ex. göras
genom att underlätta att ta med cykel på bussen och att anlägga cykelparkering med tak
vid strategiskt valda platser, speciellt vid knutpunkter som resecentrum och
pendelparkeringar
Att infrastruktur för cykel och kollektivtrafikslinjer finns på plats redan innan inflyttning
till nybyggnadsområden har visat sig vara avgörande för människors möjligheter att göra
gröna resval. Finns det alternativ på plats från början är man mer benägna att testa och
undviker kanske att köpa en bil. Det är speciellt viktigt i de planerade
utbyggnadsområdena som har sämre koppling till service, i det här fallet Öjavad och
Marieberg. El- och lastcyklar kommer att bli vanligare, och kan också vara speciellt viktigt
i områden med längre avstånd till centrum.

Det är bra att kommunen vill anpassa nya vägar samt gång- och cykelvägar för framtidens
behov.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen planerar att stärka kopplingen
mellan de västra och östra delarna av Svängsta. Användarbarheten av den nya
broövergången över Mörrumsån kan behövas undersökas ytterligare så att den verkligen
anläggs på rätt plats. Man bör speciellt titta på kopplingen till busstorget och
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trafiksäkerheten för att undvika att ett vanligt beteende inte blir att gena över
Holländarevägen.

Kommentar: I det nya planförslaget har en broövergång föreslagits längre söderut än i förra
förslaget, vid Marieborg IP. Den nya bron syftar till att förbättra tillgängligheten till årummet samt stärka kopplingarna mellan östra och västra sidan av Mörrrumsån. Vid
Brovägen föreslås befintlig bro göras mer tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter istället
för att en ny bro byggs i närheten av befintlig bro.
Trafiksituationen vid ”busstorget” bör ses över vid framtida detaljplanering av platsen så
trafiksäkra stråk kan säkerställas.

Avloppsförsörjning
Sternö avloppsreningsverk är idag högt belastat i förhållande till kapacitet och tillstånd
enligt miljöbalken. Enligt planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivningen ska
nyanslutningar göras i så liten utsträckning som möjligt.

Det tillstånd som finns idag för Sternö avloppsreningsverk överskrids redan vad gäller
inkommande belastning för BOD7. Detta innebär att det inte är möjligt att ansluta nya
fastigheter eller verksamheter till avloppsreningsverket i dagsläget. Det är inte heller
möjligt för existerande verksamheter att utöka sin existerande verksamhet om det
innebär att deras utsläpp av BOD7 ökar. Kommunen bör därför undersöka vilka åtgärder
som finns för att sänka inkommande BOD-belastning till reningsverket.

Kommentar: KEVAB har fram tills nu (2020-03-12) inte överskridit inkommande belastning
på BOD7. Dock är de nära gränsen och det såg tidigare ut som att de eventuellt skulle
överskrida gränsen. Ett stort arbete med att minska inkommande BOD7 har påbörjats och
gjort att de klarat gränsvärdet. Arbetet fortgår och KEVAB arbetar för att skapa utrymme till
gränsvärdet. I det långsiktiga perspektivet kommer KEVAB utreda om behovet finns för att
söka nytt tillstånd för framtida befolkningsökning där Svängsta kan vara en bidragande
faktor.

Vattenförsörjning
Länsstyrelsen anser att bebyggelse vid den sjölika formationen av Mörrumsån norr om
Svängsta och den övre vattenförekomsten Susekull inte är lämplig på grund av att den
sjölika formationen ev. kommer användas som reservvattentäkt för dricksvatten.

Kommentar: Det här området är utpekat som LIS-område. Det har förtydligats i
planförslaget på sida 51 att exploateringen i området inte får påverka möjligheten att
använda vattnet som reservvattentäkt i framtiden. Länsstyrelsen kommenterar dessutom
under rubriken ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS” att

” Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen ser över nya områden
för landsbygdsutveckling för att skapa möjligheter för att även bygga på
landsbygden”.
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Däremot skriver ni följande:

”Då området ligger i närhet till det skyddade å-rummet bör samtal med
Länsstyrelsen föras vid en vidare exploatering för att se över hur de
värden och strandskyddets syften på bästa sätt kan bevaras.”

Detta har förtydligats i planbeskrivningen.
Reservvattentäkten är tänkt att försörja stora delar av Karlshamns kommun.
Vattenförekomsten Susekull har en god kemisk grundvattenstatus och en god kvantitativ
status och detta får inte försämras med tanke på framtida behov av dricksvattenuttag.

Länsstyrelsen anser att de nya industriområdena inte bör utvecklas i anslutning till Mörrumsån
på grund av de höga naturvärden som finns här samt att miljökvalitetsnormerna för ytvatten
inte får påverkas negativt. Vidare finns det en grundvattenförekomst belägen under
Mörrumsån.
Kommentar: I planförslaget har ett grönområde lagts till längs Mörrumsån för att
uppmärksamma om vikten av att bevara naturvärden intill ån även i framtiden.
Grönområdet är en del av ett större grönstråk som syftar till att bevara och stärka
friluftslivet i Svängsta.

Denna är i dagsläget förorenad men ska ändå tas i beaktande vid ändring av detaljplanen.
Detta eftersom denna i framtiden skulle kunna vara en möjlig reservvattentäkt. Det måste
visas hur förekomsten ska skyddas mot mer föroreningar och hur grundvattenbildning ska
premieras och inte hindras genom bl.a. mer hårdgjorda ytor i och med asfaltering och
husbyggen.
Utveckling av befintliga industriområden samt utbyggnad västerut bort från Mörrumsån och
grundvattentäkten är något Länsstyrelsen anser mer lämpligt.
Kommentar: Planförslaget syftar till att använda befintliga industriområden först och
främst, innan ny mark tas i anspråk. Vad gäller markföroreningar och påverkan på
grundvattenförekomsten har detta förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen.
I yttrandet anger kommunen att planförslaget förväntas minska utsläppen till vatten samt i
övrigt ge positiva effekter på sjöar och vattendrag. Detta måste förtydligas. Kommunen måste
inkomma med en tydlig beskrivning av hur planförslaget förväntas minska utsläppen till vatten
samt ge positiva effekter på sjöar och vattendrag.
Kommentar: På sikt bedöms ett genomförande av planförslaget kunna förbättra
dagvattenhanteringen genom föreslagna åtgärder. Rådande förorenad mark ska även
utredas vilket sannolikt kommer leda till sanering om aktuellt område ska bebyggas enligt
planförslaget. Dessa båda faktorer bedöms leda till minskade utsläpp till vattendrag vilket
har förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
I norra delen av planområdet finns ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Här finns ett tjugotal bostadsfastigheter längs Holländarevägen med branta slänter ner
till å-rummet. LIS-området har god teknisk försörjning och kan med fördel kompletteras med
fler bostäder. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen ser över nya områden för
landsbygdsutveckling för att skapa möjligheter för att även bygga på landsbygden. Kommunen
bör i samband med denna redovisning visa på de åtgärder som föreslås bidrar till utvecklingen
av landsbygden och hur åtgärden kan bidra till en ökad ekonomisk aktivitet på längre sikt. Då
området ligger i närhet till det skyddade å-rummet bör samtal med Länsstyrelsen föras vid en
vidare exploatering för att se över hur de värden och strandskyddets syften på bästa sätt kan
bevaras.
En utveckling på landsbygden bör inte enbart grunda sig på att skapa attraktiva, sjönära lägen.
Även tillgänglighet till kollektivtrafiken bör vara en faktor som borde ta plats i planeringen, då
detta kan komma att medföra investeringsbehov i vägnätet, som kan visa sig bli
underdimensionerat vid en ökande befolkningsmängd.
Föreslagna LIS-områden har bedömts vara lämpliga utifrån en övergripande nivå avseende
tillgänglighet med kollektivtrafik, hänsyn till naturvårdsprogram m.m. Länsstyrelsen vill påtala
behovet av fortsatt utredningsverksamhet avseende geoteknik, vatten- och avlopp,
markföroreningsförekomst m.m. för att ytterligare kunna klargöra områdens lämplighet för
bebyggelseutveckling.
Kommentar: LIS-området har i nya planförslaget blivit ett eget utvecklingsområde som
beskrivs på sida 51 i planbeskrivningen. Där framgår det vikten av framtida utredningar i
enlighet med länsstyrelsens yttrande.
Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sin nuvarande utformning tar bra hänsyn till de stora
landburna naturvärdena inom området, som nästan helt är koncentrerade till naturreservatet
Mörrumsåns dalgång (och Natura 2000-området Mörrumsån).
Ortsanalys – del 1
På sidan 15-20 beskrivs identifierades huvudstrukturer. Dessa ska enligt definitionen vara
en nulägesbeskrivning och underlag för Svängstas utvecklingsbehov. Länsstyrelsen
funderar på om inte naturen eller naturvärdena bör utgöra en huvudstruktur och del av
nulägesbeskrivningen av Svängsta.
Kommentar: I ortsanalys del 1 har grönstrukturen lyfts fram på ett tydligare sätt. På sida 20
står det mer om förutsättningarna för den gröna strukturen i Svängsta. På sida 64-67 står
mer om utvecklingen av grönstrukturen och naturvärdena i Svängsta, vilket också är
tydligare efter revideringen.

Planförslagets huvuddrag
Illustrationen över planförslaget är tydligt och bra. Det är önskvärt att i denna överblick
även synliggöra behoven av gröna stråk som är av betydelse för den gröna
infrastrukturen, dvs naturens ekologiska samband. I denna illustration skulle det även
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vara önskvärt att visa områden som är viktiga att utveckla med fokus på
ekosystemtjänster.

Kommentar: Detta har förtydligats i både karta och i text, se kommentar ovan.

Kransbebyggelsen
Stycket om grönstruktur (sid.61) skulle med fördel kunna utvecklas och beskriva den
gröna infrastrukturen och det nätverk av natur som kan stärkas eller utvecklas med hjälp
av översiktsplanen. Även ekossystemtjänsterna kan beskrivas här och hur de kan bevaras,
stärkas eller skapas.
På sid 12, omnämns att skyddsvärda träd och att man vet var de finns, men det står inget
om hur dessa ev. kommer att påverkas eller vilken hänsyn som tas till dessa i
planförslaget.
Kommentar: Påverkan och åtgärdsförslag gällande de skyddsvärda träden beskrivs i
miljökonsekvensbeskrivningen. I planbeskrivningen föreslås ny bebyggelse anpassas till
rådande naturvärden vilket bedöms vara tillräckligt för en plan i den här omfattningen.
Mer detaljerad utredning kring hur de skyddsvärda träden beaktas eller eventuellt
påverkas sker senare vid framtida detaljplaner.

Under förslaget till åtgärder på sid 13, föreslår Länsstyrelsen att man kompletterar
punkterna med en åtgärd som beskriver att hänsyn även behöver tas till grön
infrastruktur, alltså till ekosystemtjänster och värdetrakter samt gröna stråk som binder
samman naturvärden.

Friluftsliv
Se kommentar under rubriken Riksintresse friluftsliv.
Länsstyrelsen anser att friluftslivets behov och utvecklingen av tätortsnära natur behöver
genomsyra strategin på ett tydligare sätt. I detta arbete vill länsstyrelsen rekommendera
kommunen att ta fram en strategi för grön infrastruktur, kartläggning av värden för
friluftslivet och en kommunal plan för friluftslivet (som därmed även gäller för Svängsta)
för att på ett tydligare sätt öka kvaliteten och långsiktigheten i dokumentet.

Kommentar: Noterat. Kommunen planerar att ta fram en ny kommunövergripande
grönstrukturplan där de värden som beskrivs ovan kommer kunna kartläggas. I det
reviderade planförslaget har vikten av friluftsliv och rekreation lyfts fram på ett tydligare
sätt, bland annat på sida 44 där Svängstaparken beskrivs som en viktig knutpunkt för
friluftslivet. Rekreationsmöjligheter lyfts fram löpande i planförslaget, möjligheter som
viktiga att bevara eller förstärka.

I dessa dokument bör även hänsyn tas till de samhällsekonomiska avväganden som
grundar sig på leveransen och utvecklingen av ekosystemtjänster i området. Länsstyrelsen
anser att det vore värdefullt att kommunen tog fram en plan för hur värden kopplade till
friluftslivet kan utvecklas och stärkas.
Länsstyrelsen vill även poängtera att friluftsliv inte bara bedrivs på land. Inom attraktivt
friluftsliv finns även stora möjligheter för rekreation vid vatten, som båtliv, fiske och
paddling med mera, som dessutom är tätortsnära.

Förslaget till översiktsplan uppmärksammar att en kommande rivning av Mariebergs
vattenkraftverk kommer att ge möjligheter för sportfiske i Mörrumsån inom tätorten i en
helt annan omfattning än tidigare. Länsstyrelsen anser att det är positivt att sportfisket i
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större utsträckning lyfts fram som en väsentlig del av Svängstas utveckling och kan därför
ingå som ett allmänt intresse vid framtida detaljplaner som berör å-rummet.
Kommentar: Noterat. Fisket lyfts fram i planförslaget som en positiv utveckling för
Svängsta, både vad gäller turism och friluftsliv.

Strandskydd
Strandskyddets avgränsning 100 meter (generella strandskyddet) respektive 300 meter
(utvidgat strandskydd) redovisas på karta och anges i text. Länsstyrelsen anser att det bör
framgå hur kommunen förhåller sig till strandskyddet och om strandskyddets syften är
förenliga med de utvecklingsplaner som berör mark- och vattenanvändningen där frågan
är aktuell.
Kommentar: Detta har förtydligats i de utvecklingsområden som berörs av
strandskyddet. Det rör sig främst om Öjavad och Södra Abborresjön. Detta har även
förtydligats till viss del i miljökonsekvensbeskrivningen.

Areella näringar
I det planförslaget har kommunen valt att peka ut områden som idag används som
jordbruksmark. Länsstyrelsen vill påpeka att brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3kap 4§)

Om den föreslagna platsen för bebyggelse är jordbruksmark:
För att bedöma om hushållningsbestämmelser i 3 kap 4 § MB är tillämpliga bör det
klarläggas
1. Om jordbruksmarken är brukningsvärd,
2. Om svaret på fråga ett är ja får bebyggelse ske för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Kommunerna bör i sina översiktsplaner ange vad som kan utgöra brukningsvärd
jordbruksmark respektive väsentliga samhällsintressen.
Enstaka bostadshus har vid prövningar i förvaltningsdomstol inte ansetts utgöra
väsentliga samhällsintressen. Om den aktuella marken bedöms som brukningsvärd
jordbruksmark bör kommunen i första hand undersöka om sökande kan flytta planerad
bebyggelse till annan mark.

Kommentar: I planbeskrivningen står det på sida 25 om brukningsvärd jordbruksmark och
att dessa områden endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Utredning kring detta sker i samband
med detaljplanering eller exploatering av dessa områden. Konsekvenserna av detta beskrivs
i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen anser att planen lyfter de kulturhistoriska värdena inom området och
ämnar integrera dessa vid tänkt exploatering.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att Mörrumsån är utpekat som ett särskilt värdefullt vatten
ut kulturmiljösynpunkt. Värt att notera är också att det 100- åriga kraftverket vid
Marieberg eventuellt kommer att rivas i samband med rivningen av dammvallen. Om detta
Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, Svängsta 2040
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inträffar kommer de kulturhistoriska värdena inom södra delen av området för
översiktsplanen att sänkas. Länsstyrelsen vill därför framföra att ur kulturmiljösynpunkt
vore det positivt om kraftverket kan räddas.
Kommentar: Mark- och miljödomstolen har beslutat om att kraftverket får rivas ut.
Kommunen har ingen rådighet över kraftverket.

Jämställdhet
Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning (NTU) är var tredje kvinna otrygga i sitt eget
bostadsområde på kvällstid. Trygghet är grunden för att ett samhälle ska vara socialt
hållbart och attraktivt att leva i. Trygghet och Säkerhet – är till stor del en
jämställdhetsfråga. Av översiktsplanen kan kommunen med fördel redovisa platser som
kan kännas otrygga både för unga som äldre, invandrare och vilka insatser kommunen
planerar. Planen bör förtydligas i dessa avseenden.

Kommentar: Otrygghet har diskuterats i den inledande workshopen med de som bor och
verkar i Svängsta. Länsväg 126 har bland annat pekats ut som otrygg på grund av
bristande säkra övergångar, likaså gång- och cykelvägar i Svängsta som saknar
belysning. En strategisk utgångspunkt i planförslaget är just att öka tryggheten i
Svängsta och därför har olika åtgärder som bland annat rör belysningsarbeten, säkra
övergångar, utformning och gestaltning pekats ut. Dessa förslag ses sammantaget som ett
sätt att kunna arbeta med trygghetsfrågor i Svängsta i framtiden. Dock är punkten svår
att utvärdera då otrygghet kan upplevas på olika sätt från person till person.
Generellt arbetar kommunen med trygghetsvandringar i de olika tätorterna för att mer
specifikt kunna identifiera och samla in data kring otrygga platser. I Svängsta har ännu
ingen sådan vandring genomförts men det finns i kommunens plan att göra det.

Bostadsbyggande
De senaste åren har Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala
delar.
Bostadsmarknadsanalysen 2018 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder, bland
annat behövs bostäder med rimliga hyresnivåer. Det rådet stort tryck på kommunala
tomter, det är många som står i bostadskön till det allmän-nyttiga bostadsbolaget och det
finns ett stort tryck på framtagande av nya detaljplaner för bostäder.
Viktiga frågeställningar är vilka det byggs för; de flyttbenägna (18-35 år), studenter eller
är det för ny arbetskraft? Detta behöver även ställas i relation till den demografiska
utmaningen att vi blir allt äldre och att färre ska försörja fler.

I dagsläget är Svängsta ett område med en överhängande vikt mot enfamiljshus, det är
dock viktigt att se att det finns ett utbud av olika boendeformer som kan passa olika
gruppers behov i olika skeenden i livet vad gäller både vad gäller upplåtelseformer,
storlekar och lägen/placeringar på orten. Detta samtidigt som ortens nuvarande identitet
och värden inte går förlorade.

Det är önskvärt att bebyggelseutvecklingen tar avstamp i tydliga stråk med servicenoder
och om möjligt bör funktionsblandning ske på dessa platser och med högre
exploateringsgrad. I tillägg till dessa bör det även planeras tydliga, sammankopplade
grönstrukturer i nära relation till bebyggelsestrukturen så skapas det förutsättningar för
sammanhållna områden som går att kollektivtrafikförsörja samtidigt som det finns
tätortsnära värdefull natur.
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I planförslaget har man tagit bort Marieborg som utvecklingsområde för rekreation.
Länsstyrelsen vill trycka på vikten av att inkorporera rekreationsområden kopplade till
den byggda miljön för att behålla attraktiviteten i områdets bostadsområden samt öka
möjligheten att bättra människors hälsa och välbefinnande.

Kommentar: Vikten av tätortsnära natur har förtydligats på flertalet ställen, både i de
olika utvecklingsområdena men även i avsnittet om grönstruktur på sida 64 och 65.
Utvecklingsområde Marieborg beskrivs på sida 56 i planbeskrivningen och en viktig
utgångspunkt i detta område är att rekreationsområden på båda sidor Mörrumsån ska
kunna kopplas samman och på så sätt öka möjligheten till sammanlänkade grönstråk.
Detta bedöms vara positivt för människors hälsa och välbefinnande. Även kopplingar till
Hundsjön pekas ut som viktiga vilket också bedöms gynna välbefinnandet.

På sid 11 anges att planförslaget så långt som möjligt ska anpassa bostäderna till
landskapet och naturmiljön och att de gröna strukturerna på detta sätt kan bevaras så att
inga onödiga barriärer skapas för djur- och växtlivet.
Länsstyrelsen anser att detta behöver utredas ytterligare innan sådana slutsatser kan
dras. En grön infrastrukturplan för området identifierar värdetrakter och värdekärnor
som kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag för att säkerställa gröna infrastrukturer
inom den byggda miljön, se vidare kommentarer under naturmiljö.

Kommentar: Riktlinjer som handlar om att nya byggnader ska anpassas till landskapets
rådande miljö bedöms vara så pass breda och generella att de kan finnas med i
planförslaget utan vidare utredningar eller slutsatser. Sådana riktlinjer är till för att den
frågan ska uppmärksammas och utredas mer detaljerat i senare skeden, innan
exploatering.

Infrastruktur
I översiktsplanen föreslogs en ny sträckning för lv 126 som gick utanför Svängsta tätort. I
den fördjupade översiktsplanen är detta borta och orten kommer fortsättningsvis att ligga
samlad kring lv 126 vilket innebär en anpassning av orten till den aktuella
trafiksituationen idag.

Kommentar: Kommunen har i det reviderade planförslaget förtydligat planen inte syftar
till att ta bort möjligheten att i framtiden anlägga en väg som lyfter bort den tunga
trafiken från Svängsta centrum. Däremot har idéerna i planförslaget utgått från att
denna nya väg inte kommer byggas ut före 2040, vilket är tidsramen för planförslaget.
För att förtydliga att kommunen anser den nya vägen vara en lämplig lösning i framtiden
är denna väg med i planförslaget med samma lokalisering som i den kommuntäckande
översiktsplanen. Den exakta placeringen av vägen är dock inte fastställt utan behöver
utredas vidare om det skulle bli aktuellt i framtiden att bygga den.

Av planförslaget så kan det antas att det blir trafikökning till följd av ökad
befolkningsmängd. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder infrastrukturen i området,
vilket kan komma att ställa krav på utökade gång- och cykelvägar, kollektivtrafik samt
hälsa- och säkerhet i form av bullerförebyggande åtgärder. I samband med samrådsmöten
om rivningen av kraftverket i Marieberg har det framförts önskemål från allmänheten om
en bro vid, eller i närheten av, kraftverket för att underlätta tillgängligheten för gång- och
cykeltrafikanter till rekreationsområden väster om Mörrumsån. I fördjupningsarbetet till
översiktsplanen föreslås också en ny broövergång vid det gamla kraftverket.
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Kommentar: I planförslaget föreslås en gångbro vid det gamla kraftverket vilket beskrivs
mer ingående på sida 56 och 66 i planbeskrivningen. Bron syftar till att knyta samman
rekreationsområden på båda sidor ån och på så sätt bryta barriären som ån idag utgör.
Miljökvalitetsmål
Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen har beslutats av riksdagen och är ett löfte
till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.
För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljömålen fastställer
regeringen etappmål inom prioriterade områden. Etappmålen ska vara vägledande för
allas miljöarbete, precis som miljömålen. Minst 7 av etappmålen är relevant för
stadsutvecklingen, vilket bör beaktas i översiktsplanen. Det är viktigt att
miljökvalitetsmålen beskrivs som planeringsförutsättningar och att det finns en
beskrivning och analys om planen främjar eller motverkar miljökvalitetsmålen.

I rapporten Miljömål i Blekinge 2018:12 ges en översikt över miljökvalitetsmålen med
preciseringar och etappmål. I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen lyfts
åtgärder som behöver genomföras i länet för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen
ska uppnås. Åtgärdsprogrammet inkluderar även åtgärder för en minskad klimatpåverkan
från Klimat- och energistrategin.
Kommentar: Regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen är nu med som
underlag för planförslaget. Många av de åtgärder som föreslås där är inkorporerade i
planförslaget, så som att lokaler för handel planeras där det finns möjlighet för
kollektivtrafik, att gång- och cykelvägar ska prioriteras och så vidare. Även grön
infrastruktur har förts in planförslaget på ett tydligare sätt än tidigare.

Konsekvenser, miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Sammanfattningsvis görs bedömningen att planförslaget inte motverkar miljömålen.
Länsstyrelsen anser att en översiktsplan dock bör nyttjas för att främja och stärka
miljömålen samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur i högre grad. Det vore önskvärt
att miljökonsekvensbeskrivningen även redogjorde för positiva konsekvenser.

Den tematiska avgränsningen har bland annat identifierat Naturmiljö och rekreation som
ett område som kan påverkas av planförslaget. Det vore önskvärt ifall det framgick om
detta inkluderar grön infrastruktur och ekosystemtjänster.
Det står vidare att ”intentionen i planförslaget är att så långt som möjligt anpassa
bostäderna till landskapet” (sid 8). Länsstyrelsen ser gärna en utvecklad beskrivning av på
vilket sätt dessa anpassningar planeras.
Kommentar: Anpassning till landskapet och rådande natur finns med som riktlinje i
några av utvecklingsområdena. I dessa områden finns idag skog och natur som anses
vara värden som inte ska byggas bort, även om ny bebyggelse tillkommer. Detta
uppmärksammas i planbeskrivningen bland annat på sida 48 och vid framtida
detaljplanering bör dessa aspekter utredas vidare. I miljökonsekvensbeskrivningen har
bedömning gjorts att påverkan på landskapsbilden kan bli marginell om riktlinjerna i
planförslaget följs.

På sid 10 anges att riktlinjer har tagits fram ”för respektive utvecklingsområde, för att
bland annat minska påverkan på naturmiljön, grön infrastruktur och möjligheterna till
rekreation.” Länsstyrelsen saknar dessa kopplingar, det går att se riktlinjer för att värna
om friluftslivet, men inte riktlinjer som direkt kopplar till grön infrastruktur eller
naturmiljön. MKB:n identifierar att torrperioder kommer att öka i framtiden och att
värmeböljor kommer att öka risken för negativ påverkan på människor hälsa i tätorter.
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Det vore önskvärt om kommunen här kan göra en koppling till vikten av grönska och
grönområden i städer. Samma sak gäller de lågpunkter och behov av svämplan som har
identifierats. En rekommendation för hur dessa skulle kunna utvecklas, exempelvis med
våtmarker, dagvattendammar eller gräsytor, skulle öka resiliensen för framtiden och
tydliggöra kopplingar till grön infrastruktur.

Kommentar: Kopplingarna till grönstruktur, översvämningsrisker och rekreation har
förtydligats i planförslaget. Utvecklingsområden som idag berör eller ligger i närheten av
någon form av rekreationsmöjlighet har riktlinjer om att denna möjlighet inte får byggas
bort. Rekreationsmöjligheterna är viktiga att bevara i Svängsta. Ett helt nytt avsnitt om
grönstruktur finns i planbeskrivningen för att förtydliga utvecklingen kring dessa frågor.

Länsstyrelsen anser vidare att det vore önskvärt att översiktsplanens konsekvenser
tydligare synliggjordes utifrån ett miljömålsperspektiv genom preciseringar för
miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft samt övriga relevanta miljömål.
Kommentar: Detta bedöms stå beskrivet i tillräcklig omfattning i
miljökonsekvensbeskrivningen och i planbeskrivningen.

Mål, planer och program
Länsstyrelsen anser att ändringen av översiktsplanen som berör Svängsta har en bra
koppling till hållbarhet. Under kapitlet om Mål, Planer och Program nämns
miljökvalitetsmålen vilket är bra, men det vore även klokt att här knyta samman
dokumentet med det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i Blekinge och
då särskilt det fokusområde som kopplar till utvecklingen av den bebyggda miljön. Här
föreslås konkreta åtgärder som kan implementeras i översiktsplanen.

Länsstyrelsen saknar även omnämnande av grön infrastruktur som en målsättning för en
hållbarutveckling av Svängsta. Definitionen av grön infrastruktur är ”Grön infrastruktur är
nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till
människors välbefinnande.” Grön infrastruktur är ett synsätt/verktyg som gynnar
hållbarhet, dvs. ekologiska, ekonomiska och sociala vinster, genom naturliga lösningar.
Framtida exploatering ska ta största möjliga hänsyn till grön infrastruktur för att trygga
framtidens leverans av ekosystemtjänster och därmed människor välbefinnande.
Även de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, bör vara viktiga mål för den framtida
utvecklingen av Svängsta, vilka helt saknas i planbeskrivningens redogörelse.
Kommentarer: Noterat. Detta har förtydligats i planbeskrivningen, se kommentarer ovan
kring grönstruktur. Avsnittet ”Mål planer och program” har reviderats.

2. Miljöförbundet Blekinge Väst

Miljöförvaltningen har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta
framföra följande:

Planbeskrivningen är lättläst och hr en trevlig formgivning. Det samma gälle den
tillhörande MKB:n. Även om MKB:n skulle vinna på en tydligare innehållsförteckning med
flera underrubriker. Nedan följer synpunkter vars syfte är att göra planbeskrivning och
MKB ännu bättre. Med planbeskrivning avses i detta yttrande dokumentet Svängsta 2040
med tillhörande kartor.
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Generella synpunkter
Planbeskrivningen bör kompletteras med information samt riktlinjer/strategier för
klimat, hälsa och säkerhet, naturmiljö och rekreation samt kulturmiljön. Detta redovisas
till övervägande del i miljökonsekvensbeskrivningen, utan att det i planbeskrivningen
finns någon hänvisning till att dessa frågor berörs där. Detta ger en otydlig och dålig
överblick över hur planen förhåller sig till och tar hänsyn till dessa aspekter.
Planbeskrivningen bör kunna fungera som ensamt underlag för framtida
detaljplanearbeten och vägledning i den fysiska planeringen.

I miljökonsekvensbeskrivningen ges förslag på åtgärder, eller strategier, för hur olika
aspekter ska hanteras i planeringen. Dessa strategier bör belysas i planbeskrivningen och
endast omnämnas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommentarer: Generellt har miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen
reviderats på ett sådant sätt att åtgärdsförslag som tidigare fanns bara i
miljökonsekvensbeskrivningen nu finns i båda dokumenten.

Natur och friluftsliv
Riksintresset för natur- och friluftsliv bör få ett tydligare uttryck i markanvändningskartan
genom att man ritar in ett sammanhängande stråk av natur längs Mörrumsån, även vid de
två föreslagna utvecklingsområdena för industri. Rent praktiskt är topografin i stora delar
av strandområdet sådan att det ändå inte är lämpligt att bygga nära ån. Men exakta
gränser sätts bäst när man tar fram detaljplaner. Men principer bör slås fast redan i
översiktsplanen. En grönkorridor längs ån bedöms även underlätta hanteringen av
strandskydd i kommande detaljplanering.
Kommentarer: Ett mer sammanhängande grönstråk har pekats ut längs Mörrumsån i
både markanvändningskartan och i planförslagets illustration. I planbeskrivningen har
grönstrukturen lyfts fram på ett tydligare sätt och beskrivs mer ingående på sida 64-67.

Miljöförbundet ser positivt på att natur- och friluftsområdet runt Abborre- Hundsjön lyfts
fram. De bör även kunna kopplas ihop med nyckelbiotoperna i norr (utanför nuvarande
utredningsgräns) och kan utgöra grunden i en framtida kommunalt naturvårds- och
friluftslivsprogram.
Kommentarer: Detta har poängteras i riktlinjerna på sida 70 i planbeskrivningen.

Vid utvecklingsområdet vid Öjavad finns det grönområden som miljöförbundet har
uppfattat som grönområden för närboende. Där finns även sedan innan 15-talet
skyddsvärda träd noterade, så området kan behöva inventeras med avseende på
naturvärden om man går vidare med detaljplaner. Den lilla parkytan vid Marieberg bör få
samma markanvändning i översiktsplanen som detaljplanen (som varit ute på samråd)
Kommentarer: Att inventera platsen gällande eventuella naturvärden har förtydligats i
riktlinjerna på sida 50 i planbeskrivningen.

Vatten och avlopp
Avsnittet behöver revideras, då inkoppling av Mörrumsåns avloppsreningsverk inte
genomförts under maj 2019. Syftet med delar av texten är även svårtolkat – det framgår
inte tydligt varför man skriver om Mörrums avloppsreningsverk när Svängsta som ort
enbart är ansluten till Sternöavloppsreningsverk. Det är svårt att förstå varför man berör
spillvatten från Halahult och Ringamåla i texten.
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Nytt tillstånd till utökad verksamhet på Sternö avloppsreningsverk meddelades 2017-1231. Det är oklart om man i texten menar att detta är det nya tillstånd som ska sökas eller
om man ska söka ett nytt tillstånd. Det framgår inte tydligt att man förutsätter att all
exploatering ska anslutas till allmänt vatten och avloppssystem. Något som miljöförbundet
förutsätter.
Kommentarer: På sida 67 i planförslaget har ett avsnitt om teknisk försörjning lagts till.
Detta bedöms nu vara tillräckligt tydligt i planbeskrivningen. På sida 23 är texten kring
befintlig vatten- och avloppssituation reviderad. Den nya texten bedöms vara tydligare
kring vad det är som gäller i dagsläget.
Dagvattenhantering
I miljökonsekvensbeskrivningen berörs dagvattnet och förslag på åtgärder. Man har som
intention att avsätta ytor i detaljplaneringen som möjliggör ett lokalt omhändertagande av
dagvatten. Samt att man ska identifiera och behålla lågpunkter för svämytor. Det framgår
också att man anser att dagvatten bör utredas vid behov.
De förslag på åtgärder som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på
dagvatten har inte i tillräcklig utsträckning implementerats i översiktsplanen. De olika
utvecklings områdena har även olika förutsättningar för uppkomst av dagvatten (volym),
möjlighet och förutsättningar att lokalt omhänderta dagvatten, olika behov av rening av
dagvatten, olika behov av fördröjning av dagvatten o.s.v. Det saknas en tydlig strategi för
hur man ska utreda behovet av fördröjning, rening och lokalt omhändertagande.
Miljöförbundet anser det motiverat att i kommande detaljplaner föreskriva om en
grönytefaktor för att ytterligare framhålla vikten av ett lokalt omhändertagande av
dagvatten. Samt att den principer bör skrivas in i översiktsplanen.

Kommentar: I utställningshandlingarna har åtgärdsförslag som tidigare enbart var
presenterade i miljökonsekvensbeskrivningen förts in i planbeskrivningen. Samtidigt har
dagvattenfrågan, tillsammans med översvämningsrisker vid skyfall, förtydligats i berörda
delområden för att det ska vara tydligt att detta är något som behöver utredas i framtida
detaljplanearbeten. På sida 67 i planbeskrivningen har dagvattenhanteringen och
översvämningsriskerna förtydligats. Även i de berörda utvecklingsområdena har
översvämningsrisker vid skyfall och höjda vattenstånd förtydligats. Detta bedöms vara
tillräckligt tydligt för fördjupningsarbetets omfattning.

Buller
I MKB:n beskrivs att buller kan bli aktuellt att utreda i samband med detaljplaneringen
eller vd exploatering. De förslag på åtgärder som presenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på buller har inte i tillräcklig utsträckning
implementerats i översiktsplanen. Miljöförbundet har enbart noterat att buller omnämns i
översiktsplanen när det gäller utvecklingsområdet Öjavad. Det bör framgå att man tagit
ställning till buller i varje utvecklingsområde. Det saknas en tydlig strategi för hur man ska
utreda bullerpåverkan eller vilka regler som gäller för planläggning och buller enligt PBL.
Kommentar: I utställningshandlingarna har åtgärdsförslag som tidigare enbart var
presenterade i miljökonsekvensbeskrivningen nu implementerats i planbeskrivningen,
inklusive bullerfrågan. I respektive område som bedöms beröras av bullerproblematik har
frågan uppmärksammats, vilken anses vara tillräckligt i ett planarbete i den här
omfattningen.
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Strålning och radon
I MKB:n framkommer det att det finns en risk för högre strålningshalter i vissa
utvecklingsområden. De förslag på åtgärder som presenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på strålning/radon har inte i tillräcklig
utsträckning implementerats i översiktsplanen.

Det bör framgå att man tagit ställning till strålning/radon i varje utvecklingsområde.
Riktvärdet för radon finns även för arbetsplatser vilket innebär att man även bör utreda
radonförekomster i de områden som planeras för industriverksamhet. Det saknas en
tydlig strategi för hur man ska utreda förekomsten av radon och påverkan av strålning.
Kommentar: Se kommentar ovan. Radonfrågan beskrivs nu på sida 26 och 67 i
planbeskrivningen.

Skola och förskola
Att samplanera skola och förskola kan innebära både positiva och negativa effekter på
närområdet. Varsamheten i sig ger upphov till buller (från elever, transporter i anslutning
till hämtning och lämning, leverans av livsmedel, transport av avfall o.s.v.) Samtidigt kan
samplanering i det stora ge minskade transporter inom samhället då både verksamheten
och vårdnadshavare kan samplanera och samordna transporter. Inget av detta berörs i
översiktsplanen eller i MKB:n.

Man bör i översiktsplanen avsätta mark/område så att det finns förutsättningar att minska
transport, effektivisera logistiken och minimera bullerpåverkan på det direkta
närområdet. Men även tänka på områden som ligger längst t.ex. transportvägar till och
från skola/förskola.
Kommentar: Denna fråga bedöms ha beaktats i fördjupningsarbetet. En stor förskola
som ligger i nära anslutning till befintlig grundskola föreslås. Samtransportering av varor
samt samverkan av tjänster föreslås i planförslaget för att effektivisera användningen och
transporten av resurser.
Vad gäller bullerfrågan framgår det i planförslaget och i miljökonsekvensbeskrivningen
att detta är en följd ökad trafikmängd. I de områden som bedöms beröras mest står detta
i respektive utvecklingsområde. För skolans del bedöms det som positivt att
samtransporter kan koncentrera påverkan på omgivningen till färre tidpunkter.

Industriområde kontra bostadsområde.
I planförslagskartan och markanvändningskartan beskrivs att industri kommer att
koncentreras kring befintlig industrimark väster om Mörrumsån, norr om Svängstavägen.
På sida 49 beskrivs dock samma område som plats för potentiell förtätning av bostäder.
Miljöförbundet anser att området antingen ska användas för industriändamål och med
begränsad byggrätt för bostäder, eller tillåta bostäder med inskränkning på befintliga
industriers möjlighet till utökning, samt att inte tillåta ytterligare industrier.

Kommentar: Noterat. Istället för att peka ut byggklaratomter i planbeskrivningen (som
ju kan ändras i takt med att tomterna bebyggs) beskrivs strategin om att komplettera
inom befintlig infrastruktur i inledningen av avsnittet om kransbebyggelsen, på sida 47.
Detta bedöms göra planbeskrivningen mindre beroende av tomtsituationen just nu och
minskar behovet av att revidera planförslaget med tiden. Avsnittet om komplettering som
tidigare fanns på sida 49 finns därmed inte kvar i den nya planbeskrivningen.
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Förorenade områden
Det bör införas ett avsnitt i planbeskrivningen om förorenade områden. Generellt saknas
information om förorenade områden i planbeskrivningen, frånsett eventuella
markföroreningar vid närliggande pumpstationer vid Marieberg som omnämns på sida 51.
Varför lyfte just detta potentiella förorenade område fram? Det ger intrycket att det endast
är denna plats som eventuella markföroreningar behöver tas i beaktande, vilket inte är
fallet.

Kommentar: I den reviderade planbeskrivningen har ortsanalysen utökats med ett
avsnitt om olika risker inom planområdet. Detta går att läsa på sida 26. Genom att lyfta
fram riskerna som förutsättningar omnämns inte bara specifika drabbade platser utan
hela planområdet generellt. På sida 67 har även åtgärder beskrivits mer ingående än
tidigare kring sådana här frågor. I miljökonsekvensbeskrivningen finns riskerna
beskrivna mer ingående än i planförslaget samt en samlad bedömning om deras påverkan
på planförslaget.

Det bör framgå av planbeskrivningen att det kan förekomma ytterligare förorenade
områden än de som redovisats. Det bör också uppmärksammas att massor som används
för utfyllnad kan vara förorenade och att även byggnader, avloppssystem m.m. kan ha
förorenats av den verksamhet som bedrivits.
Kommentar: Detta har förtydligats på sida 26 i planbeskrivningen.

Det bör förtydligas att kartan på s. 16 i miljökonsekvensbeskrivningen redovisar kända
potentiella förorenade områden. Det bör också framgå att markeringarna på kartan inte
säger något hur stort område som är förorenat. Ett potentiellt förorenat område kan
sträcka sig över flera fastigheter även trots att det bara markerats på kartan med en enda
punkt. På kartan bör markanvändningsområdet enligt översiktsplanen också framgå, för
att ge en bättre överblick var de kända potentiellt förorenade områdena är belägna i
förhållande till dessa.
Kommentar: Detta har förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen.

På s. 10, 23 och 25 i miljökonsekvensbeskrivningen omnämns att potentiellt förorenade
områden som berörs ska utredas och vid behov saneras. Detta ställningstagande behöver
framgå av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen behöver kompletteras med vilka strategier som finns i kommunen för
att hantera områden vid ändrad markanvändning och exploatering.
Kommentar: I de områden som bedöms påverkas mest av förorenad mark har detta
upplysts i respektive utvecklingsområde. Generella åtgärder kring förorenad mark
redovisas i planbeskrivningen på sida 67.

På s. 20 i miljökonsekvensbeskrivningen ges följande förslag på åtgärder som berör
förorenade områden:

”Innan en detaljplan som berör ett förorenat område antas bör undersöknings- och
utredningsskedet vara avklarat. Föroreningssituationen bör beaktas innan beslut tas om en
exploatering av ett område”.
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Ytterligare aspekter att belysa kan vara:
• Vilka undersöknings och utredningsskeden som bör vara avklarade i
detaljplanprocessens olika steg. Vid detaljplanläggning ska frågan om förorenade
områden tas med i tidigt i planprocessen.
• Hur föroreningsfrågan ska hanteras i bygglovsprocessen för redan antagna
detaljplaner som i inte har uppmärksammat potentiella förorenade områden i
tillräcklig omfattning. Föroreningsfrågan behöver uppmärksammas tidigt vid
prövning av förhandsbesked och bygglov och det behöver klargöras om det
förekommer föroreningar som behöver efterbehandlas.
• Hur dialogen med tillsynsmyndigheten för det förorenade området bör ske vid
framtagande av en ny detaljplan eller vid lovgivning.
• Översiktsplanen bör även presentera mer generella mål för hur förorenade
områden bör tas omhand i kommunen.

Planbeskrivningen bör även innehålla upplysningar om hur man kan ta del av mer
detaljerad kunskap om förorenade områden och hanteringen av dessa vid detaljplanering
och lovgivning.
Kommentar: Detta har förtydligats till viss del i miljökonsekvensbeskrivningen.

Beskrivning av utvecklingsområdena i planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter
om vilka kända potentiella förorenade områden som finns inom eller i nära anslutning till
dessa. Till de uppgifter som redovisats om detta på s. 15-16 i
miljökonsekvensbeskrivningen för följande läggas till/revideras:
• Inom området för centrumutveckling har det ledat en f.d handelsträdgård som inte
finns redovisat i länsstyrelsens kartskikt även potentiellt förorenade områden.
Detta bör skrivas in i texten.
• Bensinstationen vid utvecklingsområdet Mariebergs idrottsplats har sanerats. Vis
saneringen kunde inte alla föroreningar avlägsnas utan det fick lämnas kvar
restföroreningar i marken där.
• Den sista meningen i stycket på s. 16 i miljökonsekvensbeskrivningen bör strykas.
Beroende på storleken på ett eventuellt utsläpp i kombination med förhållanden
på platsen kan även denna typ av föroreningar spridas relativt långt.
Kommentar: Detta har förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen. I de områden som
bedöms påverkas mest av förorenad mark har detta upplysts i planbeskrivningen för
respektive utvecklingsområde. Generella åtgärder kring förorenad mark redovisas i
planbeskrivningen på sida 67. Vilka kända potentiellt förorenade områden det rör sig om
specificeras istället i miljökonsekvensbeskrivningen.

I miljökonsekvensbeskrivningen omnämns att grundvattenförekomsten i Svängsta är
förorenad av hör fluorerade ämnen (PFAS) och klorerade lösningsmedel och att det
därmed inte är lämpligt för vattenuttag. Det bör framgå var inom planområdet
grundvattenförekomsten i fråga är belägen. Vidare bör det framgå om föroreningarna
orsakats av något känt förorenat område eller om det finns okända föroreningskällor som
har förorenat grundvattnet.
Redaktionella synpunkter
Flera av utvecklingsområden har inte samma utbredning i kartan på s. 32 som på s.44.
utvecklingsområdet för industri skiljer sig till exempel åt mellan de två kartorna,
detsamma gäller utvecklingsområdet vid Öjavad. Utvecklingsområdet Marieberg är också
otydligt, då uppdelningen mellan verksamhet, bostäder och fritid/idrott inte framgår av
kartan på s. 32.
24
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Kommentarer: Detta har förtydligats i det reviderade förslaget.
Ärendet bakgrund och handläggning
Inför framtagandet av förvaltningens förslag har ett flertal medarbetare lämnat bidrag till
texten. Dessa synpunkter har sedan ställts samman av kommunekologen.

3. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Kommentarer: Noterat

4. PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en
fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentarer: Noterat. Placering av postlådor behandlas inte i detta fördjupningsarbete
utan beaktas vid senare tillfällen i plan- och bygglovsprocessen.

5. Svenska Kraftnät
Nuläge

Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät en 400 lcV-ledning tillhörande
transmissionsnätet för el. Ledningen som löper i nord-sydlig riktning mellan
nätstationerna Hemsjö i Olofströms kommun och Karlshamn passerar planområdets östra
del.
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska
stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder, skolor och förskolor.
I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta
åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som
står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.
Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats.
De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till
magnetfält. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida,
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www.ssm.se. Där finns bland annat en broschyr om magnetfält och hälsorisker.
https://www.stralsakerhetsmvndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/
magnetfält-och-hälsorisker/

Allmän information

Hänsyn invid tranmissionsnätsanläggningar
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd
med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats:
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhällsplanering

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna i kommunen, vilka är av betydelse
för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som
på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet
som belastas av ledningsrätt. Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska
kraftnät har underjordiska installationer. Vid alla typer av markarbete inom en
kraftledningsgata ska Svenska kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.
Ur ett elsäkerhets perspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1. Föreskrifterna
reglerar bland annat byggnation och vissa typer av verksamheter på upp till 100
meters avstånd från kraftledningar. Exempel på detta är verksamhet med brandfarliga
och explosiva varor, upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med mera. Föreskrifterna
återfinns på Elsäkerhetsverkets webbplats: http://www.elsakerhetsverket.se
Svenska kraftnät önskar att Karlshamns kommun tar motsvarande hänsyn vid planering
av ny bebyggelse invid befintliga transmissionsnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid
byggnation av nya ledningar.
För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där
människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning. Vi vill
förtydliga att avståndet på 130 meter gäller för de områden där det passerar endast en
ledning. Schablonavståndet är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse
som en rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera
parallellgående ledningars faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning.

Svenska kraftnät utför beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn,
det vill säga 0,4 mikrotesla. Om en verksamhet eller aktivitet planeras som kan medföra
förändring av transmissionsnätsanläggning behöver kontakt med Svenska kraftnät tas i ett
så tidigt skede som möjligt. En anpassning av en transmissionsnätsanläggning bekostas av
den som efterfrågar denna, om inte annat följer av lag. På vår webbplats finns en
ett dokument som beskriver processen, Vägledning stamnätspåverkande åtgärder,
och ett digitalt formulär för ansökan om anpassning av transmissionsnätsanläggning,
https://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering/ansok-om-anpassningav-stamnatsanläggning/
Hänsyn vid planering som påverkar elnätsstruktur

Etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen i regionen.
Det elnät som behövs för att tillgodose behovet av el tas ofta för givet. I många områden i
Sverige utnyttjas transmissionsnätet redan idag fullt ut stora delar av året. Därför kan det
behövas investeringar för att möjliggöra ytterligare uttag av el från transmissionsnätet.
Ledtiderna för att få till stånd nya kraftledningar är cirka 10 år, beroende på bland annat
tillståndsprocesser kan det ta upp till 15 år innan en ny transmissionsnätsledning är i
drift. Det är regionnätsägaren som gör en initial bedömning av om verksamheten är så
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pass stor och elintensiv att det krävs förstärkningar på transmissionsnätsnivå. Efter en
initial bedömning har regionnätsägaren och Svenska kraftnät en dialog om hur det
önskade uttaget mest effektivt ska tillgodoses. Normalt behöver Svenska kraftnät alltid
involveras vid etablering av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW.’

Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer
och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid framtida förändringar i transmissionsnätet
vilket kan få konsekvenser för kommunens och regionens elförsörjning. Elförsörjningen är
ett prioriterat område för totalförsvaret, vilket medför att såväl transmissionsnät som
region- och lokalnät utgör essentiella delar av totalförsvaret. Svenska kraftnäts
beredskapsarbete riktar sig till att bidra till Försvarsmaktens förmåga, men även till att
säkerställa elförsörjningen i det civila samhället. Som elberedskapsmyndighet verkar
Svenska kraftnät för att hela den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som
krig, terrorhandlingar och jordbävningar.
Vi vill också informera om att förändringar av elnätsstrukturen i regionen kan vara
anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen. Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift
(SvKFS 2013:2) anger såväl vilka anläggningar som vilka typer av förändringar som
omfattas av anmälningsskyldigheten. Den planerade förändringen ska i ett så tidigt skede
som möjligt anmälas till Svenska kraftnät för att Svenska kraftnät i egenskap av
elberedskapsmyndighet ska kunna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en
robust elförsörjning i Sverige. Föreskriften och blankett för anmälan om förändring i
elförsörjningen finns att hämta på Svenska kraftnäts webbplats,
https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/anmala-forandringstorning/

Här finns även ett förtydligande dokument, Frågor och svar om Elberedskapsföreskriften.
Ytterligare information om lagar, föreskrifter, förordningar och vägledning kopplade
till för elberedskapsverksamheten återfinns på vår webbplats,
https://www.svk.se/al<torsportalen/elberedskap/regelverk/
Ärendespecifik information och slutsats

Det är positivt att översiktsplanen uppmärksammar att nybyggnad av bostäder invid
Svenska kraftnäts anläggning i planområdet måste föregås av en utredning för att
säkerställa hur kraftledningen begränsar exploateringen. För att kraftledningens personoch driftsäkerhet ska säkerställas önskar Svenska kraftnät därtill att ledningen, likt annan
infrastruktur, synliggörs i planens kartunderlag. Transmissionsnätet för el går att hämta
via Geodataportalen, se mer information nedan. Svenska kraftnät vill också poängtera att
kraftledningen kan innebära en begränsning även för annan exploatering utöver
bostadsbebyggelse.
Svenska kraftnät vill slutligen informera om att i dagsläget utreds transmissionsnätets
mark- och vattenanspråk för riksintresseanspråk inom totalförsvarets civila del enligt
Miljöbalken (1998:808) 3 kap 9 § av Myndigheten för samhällsberedskap.
Transmissionsnätets verksamhet med dess tillhörande mark- och vattenanspråk är
även ett allmänt intresse enligt Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap och Miljöbalk
(1998:808) 3 kap 8-9 §§ eftersom elförsörjningen är en grundförutsättning för att
samhället ska fungera i fred, kris och lerig. Energimyndigheten har dessutom utpekat
riksintressefrågan som ett prioriterat arbetsområde under 2019 och utreder möjligheten
att utpeka transmissionsnätet som riksintresse för energidistribution. Så länge våra
rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuella
ändringar av översiktsplanen.
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Kommentarer: Befintliga kraftledningar beskrivs mer ingående på sida 23 i
planbeskrivningen. Denna text har förtydligats i enlighet med ert yttrande. Där framgår det
nu vilka typer av ledningar som finns inom planområdet och att dessa genererar ett
restriktionsområde och framtida magnetfältsberäkningar. Det framgår även i
planbeskrivningen att en fortsatt dialog med både E.ON och Svenska kraftnät är nödvändig
inför fortsatt exploatering i de områden som berörs av kraftledningen.

6. BUS-nämnden
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt
förslaget nedan.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Förslag till yttrande:
I planförslaget föreslås att Möllegårdens skola rustas upp och förses med ny skolgård och
större lokaler. Vid granskning av planen är ytan för liten för tillbyggnad.
Svängsta förskola föreslås expandera och ersätta de mindre förskolorna i Svängsta
upptagningsområde. Utbyggnad av förskolan föreslås i första hand ske genom ökat antal
våningsplan och i andra hand utökad byggnadsarea.
Kommentarer: Ytan som avsetts för en upprustning av Möllegårdens skola bedöms vara
tillräckligt stor för fördjupningsarbetets syfte. I markanvändningskartan avsetts mark norr
om befintlig skolverksamhet för skoländamål för att möjliggöra eventuell utbyggnation
norrut vid behov. Denna yta kan till viss del även användas som fri- och lekyta för att
möjliggöra expansion av befintliga byggnader på skolområdet utan att gå miste om viktig
friyta för barnen.
Det finns idag ett akut behov av fler förskoleplatser i Svängsta och enligt befolkningsprognosen
finns ytterligare behov.
För att kunna ersätta de små förskoleenheterna och möta kommande efterfrågan behövs
ytterligare en förskola med 5-6 avdelningar i Svängsta.

Norr om det nya Svängstabadet föreslås en genomfartsväg som ska fungera som en
länk mellan Recordvägen, Skolvägen och för de verksamheter som föreslås i området.
En sådan genomfartsväg, försedd med hastighetsbegränsande åtgärder och separerad
gång- och cykelväg, utgör bra underlag för ett nytt fritidscenter i Svängsta och gör den
framtida knutpunkten tillgänglig från både norr och söder. Det ska vara en bilfri och säker väg
för barn och elever runt förskolan och skolan.
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Recordvägen blir en återvändsgata med förskolan som sista byggnad och Skolvägen blir en
återvändsgata med skolan som sista byggnad. En förbindelse skapas mellan skola,
fritidscentret och förskolan genom att anlägga en belyst cykel-och gångväg. Parkeringsplatser
skapas i anslutning till skolan.
Väg för biltrafik och parkeringsplatser till fritidscentret anläggs norr ifrån.
Kommentarer: Genomfartsvägen föreslås inte längre vara till för bilar utan endast för gångoch cykeltrafikanter. Detta bedöms minska olycksrisken i området. Skolvägen och
Recordvägen föreslås därmed förbli återvändsgator. Detta framgår tydligare än innan i
avsnittet om skolutvecklingen på sida 53 i planbeskrivningen.
Yrkanden
Sverigedemokraterna lämnar följande yrkande: I förslaget framgår det att Svängsta förskola
ska rustas upp och byggas på höjden. Detta är olyckligt då små barn i trappa riskerar fler
olyckor och sämre arbetsmiljö för personalen, vidare måste man även se till så att det är
handikappanpassat. Det är också illa om man lägger köket på en andra våning då det medför
arbetsmiljöproblem med matkärl, matvagnar etc. Vidare blir hanteringen mindre effektivt och
därmed medför en dyrare verksamhet med att det tar tid att få in maten från transporterna
och längre tid att distribuera maten.
Sverigedemokraterna yrkar på att det i remissvaret framgår:
Att nämnden inte ställer sig positiva till en förskola i flera våningsplan.
Ordförande yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Kommentarer: Genom att öka byggnaden på höjden finns möjlighet att flytta personal- och
förvaringsutrymmen till andra våningen för att göra mer plats för avdelningarna på första
våningen. Barnen behöver då inte påverkas av att det finns mer än ett våningsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget yrkande och
finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.

7. Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-05-07) har följande
noterats:

Bebyggelse norr och söder om Aborresjön
I planhandlingarna nämns befintlig plan norr om Aborresjön. För planerad bebyggelse ser
Jordgölsvägen ut att vara angöringsväg till och från allmän väg. Då vägen innefattas i både
stadsplan och byggnadsplan torde det vara av betydelse att huvudmannaskapet för vägen
är tydligt, då byggnadsplan förutsätter enskilt huvudmannaskap av allmänna platser. För
området söder om Aborresjön ser det ut att ansluta till befintlig bebyggelse som omfattas
av byggnadsplan. Inom Skolvägen verkar det finnas en gemensamhetsanläggning,
Marieberg ga:2. Även här bör vägförvaltningsfrågan beaktas vid framtida planläggning.
Kommentarer: Noterat. Huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar bedöms inte
vara nödvändiga att hantera i detta fördjupningsarbete, utan den frågan behandlas istället
i framtida detaljplaner.
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8. Trafikverket

Trafikverket har tagit del förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Svängsta tätort och
tycker det är positivt att se den förväntade utvecklingen i Svängsta och de nya behov som det
skapar. Syftet är en ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort med utblick mot 2040.
Planförslaget har tre delar, centrala Svängsta, kransbebyggelsen och Aborre- och Hundsjön där
störst påverkan på det statliga vägnätet ligger i det centrala Svängsta.
Trafikverkets generella synpunkter
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 126, Holländarevägen, som passerar genom
Svängsta tätort och väg 569, Svängstavägen, som ligger väster om planområdet. Även väg 578,
Mörrumsvägen, berörs och kommer i kontakt med området med tanke på förnyade planer på
bostads och verksamhetsområden. Väg 575 berörs enbart i en vidare sträckning av lv 126.

Den fördjupade översiktsplanen innebär en förändring från översiktsplanen där det föreslogs
byggas en ny sträckning för lv 126 som gick utanför Svängsta tätort. I den fördjupade
översiktsplanen är detta borta och orten kommer fortsättningsvis att ligga samlad kring lv 126
vilket innebär en anpassning av orten till den trafiksituation som råder och de krav som finns
på de statliga vägarna. Även om det innebär en anpassning för tätorten får det anses mer
rimligt att tro att vägen fortsättningsvis kommer att ha den sträckning som den har dag.
Kommentar: Att flytta ut den tunga trafiken från Svängsta är väsentligt för tätortens
utveckling. Den nya sträckningen finns därför med som en del av planförslaget. I
fördjupningsarbetet har dock utgångspunkten varit att trafiken inte kommer lyftas ut ur
tätorten inom tidsramen för planförslaget (fram till 2040). Detta innebär att
planförslaget utgår från dagens trafiksituation och förslagen utveckling syftar därmed till
att anpassas till befintlig situation och en ökad trafikalstring.
Väg 126 är en del av ett funktionellt prioriterat vägnät vilket innebär att det är både tyngre
trafik som passerar orten såväl som persontrafik mellan flera målorter i nord-sydlig riktning.
Det innebär också att det är ett vägnät där framkomlighet kommer att prioriteras. Det innebär
därför att vissa anpassningar av kringliggande anslutningar kan komma att behöva göras. Detta
görs för att undvika ökad olycksrisk och förbättra trafiksäkerheten och det är därmed viktigt
att detta tas hänsyn till i kommande planering.
Trafikverket anser att FÖPen bör omfatta de, av riksdagen beslutade, transportpolitiska
målen. Trafikverket anser även att FÖPen bör kompletteras med en inriktning utifrån den
rådande fyrstegsprincipen i infrastrukturplanering. Fyrstegsprincipen innebära att planeringen
tar avstamp i att i första hand lösa behov och brister genom påverkan av transportsätt eller
förbättring av befintlig infrastruktur före nybyggnation av infrastruktur.
Genom att till stor del behålla dagens funktioner och istället förtäta och bygga ut de redan
befintliga så skapas områden som i stort fungerar med dagens transportinfrastruktur.
Kommentar: Fördjupningsarbetet bedöms utgått från principen att i första hand lösa
behov och brister inom befintlig infrastruktur snarare än nybyggnation av ny
infrastruktur. av]
[Dokumentdatum]
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Luftfart
Då den planerade bebyggelsen ligger inom MSA området i förhållande till Kallinge flygplats och
Kristianstad flygplats bör om byggnader planeras som överstiger en totalhöjd om 20 meter
hänsyn tas till luftfarten i området. Vid granskning av detaljplaner och bygglov granskar
Trafikverket all byggnation över 20 meter för att säkerställa att byggnationen inte påverkar väg
och järnvägs trafik- och kommunikationssystem.
Kommentar: Båda flygplatser har kontaktats och de kommer ha möjlighet att yttra sig i
nästa skede.
Planområdesbeskrivning
Av den fördjupade översiktsplanen så kan det antas att det blir trafikökning till följd av
planförslaget. En större del bostäder och verksamhetsområden inom tätorten antas bidra med
en ökad trafikalstring. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga
vägnätet och dess anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 126 och via ett
nytt förslag på väganslutning mot väg 569 mellan Mörrum och Svängsta.
Där föreslås även en utbyggnad av gång och cykelväg. Trafikverket är som regel restriktiv med
anläggning av nya anslutningar till statlig väg men det får utredas om det kan vara positivt om
det minskar trafiken genom Svängsta tätort och ger en bra anslutning till ett nytt område. I det
kommande detaljplanearbetet för de olika delar som beskrivs i fördjupningen behöver
ytterligare utredningar och beskrivningar göras kopplat till detta.
För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget
måste kommunen redovisa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Först då kan
Trafikverket göra en djupare bedömning om den föreslagna väganslutningen är möjlig att
genomföra. Av redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet
och vilka åtgärder som kan krävas. Det kan också förtydligas att behov av åtgärder på det
statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av
kommunen/exploatören.
Kommentar: Trafiken kommer öka av föreslagen utveckling. Exakta beräkningar
bedöms inte vara nödvändigt i detta skede, utan sådana beräkningar och uträkningar
genomförs istället vid framtida detaljplanearbeten. Först då kan exakt placering av
anslutningar, byggnader och eventuella skyddsåtgärder preciseras.
Miljö
Det finns en risk för översvämningar kopplade till Mörrumsån och främst till broar och
cykelstråk över och i närhet av Mörrumsån som delvis beskrivs genom kartering och som är
något att ta hänsyn till vid utbyggnader.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken beskrivs utförligt och det är positivt att kollektivtrafikstråken tas i
beaktande. Svängsta har en förhållandevis god tillgång på trafikering med kollektivtrafik och
planen möjliggör även en utökning av stråken vilket är positivt för samhällets utveckling med
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ett resecentrum kopplat till en shared space och torgrum vilket gör att hastigheten troligen
hålls nere.
Gång- och cykeltrafik
Positivt att Banvallsleden, Sydostleden och Laxaleden beskrivs i sammanhanget och är en del i
utbygganden av turistleder. Önskemål beskrivs också om fler GC-vägar. De nya cykelstråk som
är utpekade längs de statliga vägarna får hanteras i den regionala cykelstrategin och bör pekas
ut som stråk av intresse att utvecklas i samråd med Region Blekinge.
Flera s.k. säkra övergångsställen är utpekade i planen. Under 2018 har dock en översyn av
antalet övergångsställen i centrala Svängsta gjorts utmed väg 126 och flera togs då bort i
samråd med kommunen. I FÖPen bör detta ses över då Trafikverket uppfattar att det är fler
som nu är inritade i plankartan. Trafikverket är restriktiva med att skapa några nya övergångar
och anser att anpassning ska ske till de befintliga som finns i dagsläget med tanke på
trafiksituationen genom tätorten.

Kommentar: Antalet säkra övergångar specificeras inte i planförslaget men det går att
anta att innan 2040 kommer nya övergångar behövas om Svängsta fortsätter växa,
framför allt om inte den tunga trafiken flyttas ut från centrala Svängsta.
När det gäller passage för cykel som pekas ut som en koppling till en planerad ny gång och
cykelbro över Mörrumsån med målpunkt Haldaområdet så bör den inte anslutas med direkt
överfart med tanke på trafiksäkerheten. Den naturliga höjdskillnaden som finns på platsen
innebär troligen att en hög fart kan uppnås i samband med korsande av vägen vilket i
möjligaste mån därför bör undvikas och planeras om något.
Kommentar: Gång- och cykelbron föreslås inte länge på den plats som föreslogs innan.
Istället föreslås befintlig bro vid Brovägen bli en passage för gång- och cykel. Även vid
Marieborg kraftverk föreslås en gångbro som ska kunna förena rekreationsområdena på
båda sidor Mörrumsån.
Trafikverket är överlag positiv till översiktsplanen men med tanke på att det är vägar inom
prioriterat vägnät så kommer ytterligare utredningar att krävas för att kunna avgöra om det är
möjligt att genomföra alla de föreslagna delarna på det sätt som beskrivs i planen.

Kommentarer: Noterat.

32

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, Svängsta 2040
K a r l s h a m n s ko m m u n • S a m r å d s r e d o g ö r e l s e

281

2020-03-18

dnr 2018/106

9. E-ON

Yttrande över ”Ändringar av översiktsplanen för Svängsta tätort
E.ON Energidistribution AB (” E.ON”) avger yttrande avseende Karlshamns Kommuns
föreslagna ändringar av översiktsplanen för Svängsta tätort. I koncernens interna remiss har
även bolagen E.ON Gasol AB och E.ON Biofor Sverige AB tagit del av översiktsplanen. E.ON vill
för dessa bolag och så som ägare av infrastruktur för elförsörjning och gasolleverans inom
kommunen avge följande synpunkter.
Elförsörjning
Elförsörjningen är en väsentlig del förutvecklingen av kommunens näringsverksamhet och
bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktigt för att garantera
fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor i omställningen till det förnybara samhället.
E.ON har nätkoncession för området inom delar Karlshamns Kommun vilket inbegriper
Svängsta. Genom detta är bolaget, enligt ellagen, skyldig att ansluta nya elanläggningar.
Svängsta får sin elförsörjning via den 50 kV ledning från Hemsjö som ansluter
fördelningsstationen väster om tätorten vid Bräknebodavägen. Därifrån sker den lokala
eldistributionen ut i samhället och omgivande bebyggelse i huvudsak med kablar i marken.
Elnätet i planområdet får anses som robust och väl anpassat till detaljplaneringen samt till
rådande efterfrågan på effekt.
Den framtida lastökningen som de i planen föreslagna utbyggnaderna kan medföra på elnätet i
Svängsta bedöms inte vara några problem att tillgodose.
Samhällskritiska ledningar
Utöver ledningar för det lokal elförsörjningen så passerar även ett större stråk, strax öster om
tätorten, med kraftledningar som står både för den regionala elförsörjningen men som även är
av stor vikt för det interregionala ledningsnätet. I denna ledningsgata har E.ON två stycken 130
kV ledningar mellan Hemsjö- Karlshamnsverket och mellan Hemsjö-Horsaryd. Dessa är byggda
parallellt med Svenska Kraftnäts (SvK) 400 kV ledning, Hemsjö- Karlshamn, vilket är den
västligaste ledningen som är närmast sammanhållna bebyggelsen.
Gällande beslut om nät koncession för linje, som meddelas av Energimarknadsinspektionen,
ger E.ON rätt att bibehålla kraftledningarna i dess nuvarande sträckning och tekniska
utförande. I koncessionsgivningen utreds den miljöpåverkan som ledningen har och dess läge
och utformning gör efter prövning på omkringliggande intressen, naturvärden och
markanvändning. Då ledningsstråket en samhällskritisk infrastruktur och är att betrakta som
ett riksintresse och som svårligen låter dig blandas med bebyggelse och andra intressen så är
det också förenat med stora kostnader och svårigheter att flytta dem. De är således viktig att
det restriktionsutrymme som de tar i anspråk, med avsikt på säkerhet både för ledningen och
för närliggande bebyggelse, behålls vid varje tid.
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Magnetfält och säkerhet
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄKFS2008:1, samt ELSÄK 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över
trafikled, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag mm. För att kunna bibehålla
ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det få inte göras avkall på el, person eller
driftsäkerhet.
Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste ske med hänsyn till
föreskrifter och andra anvisningar eller rekommendationer kopplat till anläggningen och det
elektromagnetiska fält som alstras. Syftet med denna hänsyn är att minimera risken för person
och sakskada till följd av risker med närhet till elanläggningen. För att minimera olycksrisken
vid arbete i närheten av en starkströmsanläggning skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av elbranschen framtagna
elsäkerhetsanvisningar följas. För att så kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar är
det viktigt att E.ON Energidistribution kontaktas för samråd vid byggande eller annan
exploatering i närheten av elanläggning. I begreppet exploatering inrymmer E.ON
Energidistribution i detta sammanhang även ändrad markanvändning.
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsverket. Myndigheterna
mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och föreskrifter avseende
magnetfält. Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som
påvisar ett samband mellan exponering av magnetiska fält och negativ hälsoeffekter. Mot
bakgrund av detta har Svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller
skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och
exploatering genom att, såvida detta kan göras till rimliga kostnader:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t ex wwwstralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.

E.ON Energidistributions anläggningar är förlagda med beaktande av allmänhetens exponering
för kraftfrekventa elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, överföring, distribution
och användning av el. I samband med att omgivningen kring E.ON Energidistributions
anläggningar förändras vid utbyggnad i kommunen förändras även förutsättningarna för vilken
exponering allmänheten kan utsättas för. Det är kommunens ansvar att se till att den fysiska
planeringen av kommunen sker med försiktighet så att allmänhetens exponering av
kraftfrekventa elektromagnetiska fält inte väsentligt ökar.
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Utvecklingsområde invid kraftledningar
I planförslaget föreslås att ett antal utvecklingsområden för bostäder i Svängsta där E.ON vill
anmoda kommunen att närmare undersöka lämpligheten för de som ligger i den östra delen
med hänsyn till elektromagnetiska fält enligt den karta som finns i planförslaget tillåts sträcka
sig in i ledningsgatan. Givet de koncessioner och ledningsrättigheter som är givna för
ledningarna så är det en yta som inte är tillgänglig för ändrad markanvändning. E.ON
hemställer därför att den delen an planen görs om så att erforderligt avstånd skapas mellan
planerad bebyggelse och ledning.
Det finns även en detaljplan (E9) för detta område som antogs 1980 och som åberopas i
förslaget till ändrad översiktsplan. Detaljplanens ytor är dock inte som de planförslagets karta
över utvecklingsområden utan sträcker sig enbart fram till ledningsgatans kantzon. Därigenom
kommer man inte i direkt konflikt med det fysiska utrymmet som ledningen upptar men likväl
med elsäkerhetsföreskrifterna och de försiktighetsmått som bör iakttagas kring
elektromagnetiska fält. Först och främst gäller detta Svenska kraftnäts 400 kV-ledning vilka bör
ges möjlighet att uttala sig kring lämpligheten av föreslagen bebyggelse.
Värden för elektromagnetiska fält förändras över tid beroende på vilken last som finns i
kraftledningarna varför det som kunde antas som detaljområde för bostadsändamål 1980 kan
vara direkt olämpligt idag. Reglerna har också ändrats sedan dess. Vidare finns även risker för
påverkan på bostäder och tillhörande byggnaders jordning och elsystem då felströmmar och
elektriska fält från kraftledningen kan påverka dessa och utgöra en risk för liv.
Den befintliga bebyggelsen som idag ligger närmast kraftledningsgatan är den som finns lägst
Moränvägen norr om Abborrsjön den befinner sig på ett avstånd på strax över 60 meter ifrån
närmaste ledare. Närmare än så torde det inte gå att motivera att bygga bostäder ut ett
kommunalt exploateringsperspektiv. Lämpligare ytor bör rimligen finnas inom tätorten för
bostadsändamål som inte hamnar i riskområdet kring ledningarna.
E.ON ser därför att detta planområdes utbredning bör ändras så att god marginal skapas till
ledningsgatan. Välkomnar en fortsatt utredning och vill gärna ha en dialog med kommunen
och SvK kring vad som är ett lämpligt avstånd.
Det är också önskvärt att kommunen generellt i sin översiktsplanering dessa stråk för större
regionnätsledningar. Detta för att säkerställa att det inte tillkommer byggnationer eller annan
verksamhet i dess närhet som inte är förenligt med de säkerhetsföreskrifter som omfattar
anläggningarna. Det gäller både riskavstånd för fysisk påverkan på ledningarna och
restriktioner för vilka som kan bedrivas nära ledningarna. Exempel på detta är restriktioner för
byggnader och master kopplat till flygbesiktning, så att de följer Transportstyrelsens
rekommendationer rörande relevanta skyddsavstånd till kraftledningar för att upprätthålla en
god flygsäkerhet vid besiktningar. Samt som nämnts tidigare hälsofrågor kopplat till
elektromagnetiska fält en sådan fråga som gör att skolor och daghem inte bör planeras i dess
närhet.
Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och exploatering önskar E.ON
återkomma i samband med upprättande av detaljplan och lovgivning. Bolaget är angeläget om
ett gott samarbete med kommunen vid både stora och små projekt. Det är önskvärt att
kommunen tidigt i planprocessen och i nära samråd med elnätsägare arbetar för att hitta bästa
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möjliga framdragning av ny elinfrastruktur med minsta möjliga intrång. Planärenden som berör
E.ON tar vi tacksamt emot via pbl@eon.se.
Vid nya anslutningar till elnätet är det önskvärt att E.ON kontaktas i god tid. Detta i synnerhet
när det gäller vindkraftanslutningar då det ställer stora krav på vari elnätet man kan ansluta
den levererade effekten.

Kommentar: Närheten till ledningsstråket har uppmärksammats i planbeskrivningen, både i
ortsanalysen (nulägesbeskrivningen) på sida 23 men även i avsnittet om utvecklingen i
norra Abborresjön på sida 48. I markanvändningskartan har avståndet till närmsta
utvecklingsområde justerats enligt ovan kommentarer. Information kring riskerna med
magnetfält och närheten till ledningarna har förtydligats och även att en fortsatt dialog
med både E.ON och Svenska kraftnät är nödvändigt vid en framtida utveckling av berörda
områden.

E.ON Gasol AB
I Svängsta har E.ON Gasol en gasolanläggning med lagringsdepå för gasol samt ledningar för
distribution till Abu, Halda utvecklingscenter inom orten. Detta möjliggör för användning av
gas till industrin i deras processer eller till uppvärmning. Möjlighet finns att koppla in fler
kunder och det erbjuds även bio-gas eller sk. grön gasol som ett fossilfritt alternativ.
Den tank som finns för ändamålet och som är belägen i norra delen av fastigheten Öjavad
2:204 fylls regelbundet via lastbilstransporter. Det är väsentligt för denna verksamhet att både
att både lastbilsleveranserna av gasol kan fortgå liksom de riskavstånd bibehölls som finns för
att gasollagringen ska lunna bedrivas utan att markanvändningen ändras. Planen förtydligar
denna yta som fortsatt utbyggnad för industriändamål vilket är lämpligt. Dock bör fortsatt
detaljplanearbete och lokaliseringsprövning ske med gasoltanken i åtanke. E.ON Gasol AB bör
därför höras som sakägare i framtida planarbete, lovgivning för byggnader, ändrad verksamhet
och ändrad markanvändning.
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormen EGN och Naturgassystemavisningar
NGSA som bland annat innebär att närmaste grävningsaktiviteter på 2 meter.

Kommentar: Fastigheten som beskrivs ovan ligger inom användningsområde ”Industri” i
planförslaget. Det innebär att fortsatt utbyggnad av fastigheten bör ha industriell
inriktning. Vid framtida detaljplanearbete för det aktuella områden kommer en
inventering göras vilka som är berörda sakägare och då kommer en dialog med E.ON
Gasol AB kunna föras. Däremot är detta inget som bedöms vara nödvändigt att nämna i
denna typ av plan då det här främst handlar om att kartlägga olika markanvändningar
och mer generella inriktningar för de olika utvecklingsområdena.
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E.ON Biofor Sverige AB
Verksamheten har inga synpunkter på översiktsplanen.
Ledningsvisning
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se som redovisar med kartunderlag, och
dxf-fil. Krävs fysisk utsättning behövsåter ledningskollen kontaktas för beställning av
ledningsvisning. Vid genomförande kan eventuellt ledningsbevakning bli aktuellt.

Kommentarer: Noterat.

10.

Region Blekinge

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra
ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur och bildning. Region Blekinge har i egenskap av nybildad regionkommun (2019-01-01)
med regionalt utvecklingsansvar tagit del av samrådshandlingen ”Ändring av översiktsplanen
för Svängsta tätort, Karlshamns kommun, Blekinge län”.
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj 2015 och är ett
kommunövergripande dokument. I översiktsplanen är Svängsta utpekad som en viktig tätort
för kommunen och ett område med stor potential att utvecklas. Viljeinriktningen från
kommunens sida är att Svängsta ska förtätas med naturnära och attraktiva boenden samtidigt
som närings- och föreningslivet ska stärkas och ortens kulturmiljöer bevaras. Region Blekinge
ställer sig väldigt positiv till att detta fördjupningsarbete för Svängsta har tagits fram och nu är
ute på samråd, för att mer djupgående studera orten utvecklingsmöjligheter. Som kommunen
själva utrycker det är det ett viktigt steg mot en hållbar utveckling för både Svängsta,
kommunen och även för Blekinge som helhet.
Befolkningsutveckling och bebyggelsestruktur
I samrådshandlingen framgår att Svängsta sedan 2010 har ökat sin befolkning med 13 %, vilket
gör Svängsta till den tätort i Karlshamns kommun som har haft den mest positiva
befolkningsökningen under denna tidsperiod. Vi kan bara återigen understryka att det därför
är positivt och även direkt nödvändigt att detaljstudera ortens utvecklingsmöjligheter och
utifrån dessa skapa strategiska inriktningar för orten framtida utveckling.
Svängsta har många kvaliteter och lägesspecifika egenskaper som både kan locka befintliga
Svängsta- och Karlshamnsbor, men även potential att locka nya Blekingebor att vilja flytta till
orten. Inte minst Svängstas läge vid natursköna Mörrumsån är en sådan kvalité och viktig
parameter som både kan och bör vidareutvecklas i den kommande planeringen.
Vidare framgår i samrådshandlingen att bostadsbebyggelsen i Svängsta i huvudsak består av
friliggande enfamiljshus, men även inslag av flerfamiljshus. För att locka nya Svängstabor vill vi
dock poängtera att det är viktigt att ny bebyggelse inte enbart utgörs av enfamiljshus
(friliggande villor) utan att det finns ett utbud av olika boendeformer, både vad gäller
Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, Svängsta 2040
K a r l s h a m n s ko m m u n • S a m r å d s r e d o g ö r e l s e

286

37

2020-03-18

dnr 2018/106

upplåtelseformer, storlekar och lägen/placeringar på orten. Det behöver finnas attraktiva och
tillgängliga alternativ för både den nyblivna barnfamiljen som vill ha en egen villa, till den
ensamstående pensionären eller till ungdomen som vill flytta till sitt egna första boende. Finns
det inte en variation av boendeformer på orten som passar olika grupper finns det en risk att
befolkningsökningen på sikt istället blir en befolkningsminskning.

Kommentarer: Planförslaget föreslås olika typer av boendeformer i de olika
utvecklingsområdena. Tillsammans kan dessa områden skapa en variationsrik boendemiljö
som kan bidra till att fler bosätter sig i Svängsta.

Det finns forskning som visar att människor är som mest flyttbenägna mellan 18–35 år, varför
det är ytterst viktigt med insatser för att både behålla denna ålderskategori och för att locka
hit nya Svängstabor i denna ålderskategori.
Samrådshandlingen pekar ut att det redan idag finns ett stort behov av nya förskoleplatser på
orten. Tillgång till barnomsorg kan vara en av de avgörande detaljerna som påverkar om
flyttlasset går till Svängsta eller till någon annan för en barnfamilj. Vi vill därför framhäva att
det är ytterst viktigt att planera för framtida behov av barnomsorg under hela planprocessen,
särskilt eftersom kommunen själva menar att det redan idag finns ett stort behov att förstärka
barnomsorgen i Svängsta. Även utbud och tillgång till kultur, handel och service är viktiga
parametrar att planera för under hela planeringsprocessen.
Strategisk och klimatsmart samhällsplanering
I de nationella transportpolitiska målen som Sveriges Riksdag har antagit påpekas vikten av att
förbättra förutsättningarna för människor att välja kollektivtrafik, gång och cykel istället för att
resa med andra mindre hållbara transportmedel. En attraktiv och effektiv kollektivtrafik kan
dock endast åstadkommas om bebyggelsestrukturen är utformad utefter kollektivtrafikens
behov och förutsättningar. Gatunätets struktur och bebyggelsens täthet är helt avgörande för
vilken turtäthet och framkomlighet kollektivtrafiken får. Den viktigaste förutsättningen för
kollektivtrafik är att bebyggelseutvecklingen sker längs ett eller flera stråk. En attraktiv och
effektiv kollektivtrafik är kanske den viktigaste förutsättningen för att nå målsättningen om
hållbara städer och hållbara transportsystem.
Region Blekinge tycker att det är positivt att kommunen har tagit fram olika förslag (kallade
inriktningar på sidan 57 och 58) som pekar ut olika framtida dragningar av kollektivtrafiken i
Svängsta.
Vill kommunen utveckla Svängsta med förbättrad yttäckning som ledord så är alternativ 3 bäst.
Oberoende av vilket alternativ man väljer att använda (med undantag av nulägesalternativet)
så kommer det dock ge kostnadsökningar för kollektivtrafiken. De olika alternativen behöver
även detaljstuderas vidare i den kommande planeringen och Region Blekinge, där
Blekingetrafiken ingår, deltar gärna i det arbetet. Tjänstepersoner från avdelningen för
Regional och andra viktiga regionala utvecklingsfrågor med kommunen under arbetet med
samrådshandlingen.
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Kommentarer: Noterat. De bussalternativ som nu finns med i det reviderade planförslaget
utgår från att det inte blir en genomfartsväg förbi Möllegårdens skola, vilket är varför
alternativen har ändrats något sedan sist.

För att kunna planera strategiskt och klimatsmart i samhällsplaneringen är det precis tidiga
dialoger och avstämningar vi behöver arbeta mer med. För att nå målsättningen om hållbara
städer och hållbara transportsystem måste våra rumsliga strukturer och fysiska miljöer vara
utformade för att minska vår klimatpåverkan. Genom en medveten samhällsplanering är det
möjligt att minska vår påverkan på klimatet, eftersom hur vi bor och hur vi reser i hög grad
påverkar klimatet. Transporter och energiproduktion står för en stor andel av Sveriges totala
koldioxidutsläpp, något som vi kan påverka genom en klimatsmart samhällsplanering. Hur och
var bostadsområden, arbetsplatser, inköpsställen och fritidsaktiviteter lokaliseras och
utformas lägger grunden för människors möjligheter att göra klimatsmarta val i sin vardag.
Avstånden mellan olika målpunkter, exempelvis avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen,
samt bebyggelsestruktur och täthet påverkar också transportbehovet. Det finns en stor
potential att minska vår klimatpåverkan genom en klimatsamart samhällsplanering, där
åtgärder för ett minskat bilresande är en av de viktigaste aspekterna.
Vi ser positivt på kommunens förslag att knyta samman och öka kopplingarna i de centrala
delarna av orten genom en ny föreslagen gång- och cykelbro i samrådshandlingen (sidan 41).
Vill kommunen att fler invånare ska resa på ett hållbart sätt, exempelvis med cykel, måste det
vara ”lätt att göra rätt”. Det handlar om att i samhällsplaneringen prioritera hållbara
resmönster framöver bilen, vilket även kommer ge positiva effekter som ökad folkhälsa,
mindre trafikflöden i centrum och därmed mindre buller. Ett välutbyggt gång- och cykelvägnät
i Svängsta och i dess omnejd, med säker och trygg cykelparkering i strategiska lägen, kommer
öka möjligheterna för ortens befolkning att välja gång och cykel som alternativ före bilen för
främst de korta resorna. Tänker man även in handel och service vid strategiska punkter i
anslutning till kollektivtrafik, ökar möjligheten att fler åker kollektivt och att de som redan åker
kollektivt fortsätter.
Vid de strategiska punkterna bör även möjlighet till bilparkering (pendlarparkering) finnas, för
de som behöver börja eller avsluta sin resa med bil. Den senaste resvaneundersökningen som
gjordes i Blekinge 2012 (det görs en ny i skrivande stund) visade att endast 2 % av alla resor
som görs i länet är kombinationsresor, alltså resor där mer än ett färdmedel har använts. Görs
fler satsningar och åtgärder vid strategiska punkter, kan detta uppmuntra till att byta
färdmedel och att andelen kombinationsresor ökar.

Kommentarer: Noterat. Möjlighet till pendlarparkering har förtydligats både vad gäller
centrala Svängsta men även vid utvecklingen av Västra Öjavad. Då västra Öjavad eventuellt
blir ändhållplats för nya kollektivtrafiklinjen i framtiden är platsen därför lämplig som
knutpunkt för byte av färdmedel.
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Gemensamma checklistor
Sedan 2014 drivs ett regionalt arbete kallat Strukturbild Blekinge i länet, som syftar till att
bättre koppla samman kommunal fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor och
regional utvecklingsplanering. Detta görs genom en ökad och tidig dialog mellan offentliga
aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling i länet, exempelvis Blekinges
kommuner, Länsstyrelsen i Blekinge län, Trafikverket och Region Blekinge, där Blekingetrafiken
ingår. Inom arbetet med Strukturbild Blekinge, som Karlshamns kommun tillsammans med
andra offentliga aktörer har deltagit i, har gemensamma checklistor tagits fram för
bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Med hänsyn till vad som står i framtagen
checklista för översiktsplan och fördjupad översiktsplan (se checklistan nedan) anser vi att
perspektivet kollektivtrafik har lyfts fram på ett bra och tydligt sätt i samrådshandlingen. Det är
dock viktigt att perspektiven även finns med i den kommande planeringen, inte minst på
detaljplanenivå (se separat checklista för detaljplanearbete som finns på Region Blekinges
hemsida, sök på Strukturbild Blekinge).
I checklistan för översiktsplan och fördjupad översiktsplan står följande;
-

-

-

-

-

Tidig dialog och samverkan har hållits med relevanta aktörer för att optimera
förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken.
Riktlinjer och mål i andra lokala, regionala och nationella styrdokument vad gäller
kollektivtrafik har vägts in i planarbetet.
Översiktsplanen innehåller inriktningar för att minska bilberoendet och/eller öka
kollektivtrafikresandet, samt riktlinjer för att främja bytespunkter mellan olika
transportslag.
Översiktsplanen beaktar en parkeringspolicy som styr mot ett ökat
kollektivtrafikresande.
Översiktsplanen innehåller riktlinjer vad gäller kollektivtrafik till och från nya och
befintliga etableringar av service, handel, kontor och andra verksamheter, samt
riktlinjer för gång- och cykelstråk för hela resan eller delar av resan i kombination
med kollektivtrafik.
Nya och befintliga bostadsområden ges förutsättning för resande med
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Kommentarer: Noterat. Ändring av översiktsplanen bedöms kunna uppfylla denna
checklista till största del.
Väg 126

I egenskap av regional planupprättare för den regionala transportinfrastrukturplanen, även
kallad länstransportplanen, vill Region Blekinge framföra betydelsen av väg 126.
Vägen är viktig för såväl transporter som endast passerar orten, men också för de som bor och
verkar i Svängsta. Det är rätt uppfattat som omnämns i samrådshandlingen vad gäller
ändringen av översiktsplanen, alltså att vägen ligger kvar genom tätorten även 2040.
Tillsammans med Trafikverket och kommunen har vi diskuterat möjligheterna att förbättra
vägen mellan Svängsta och Riksväg 29 i syfte att öka ”närheten” till centralorten, det vill säga
kortare restid samt ökad trafiksäkerhet. Det tror vi skulle öka attraktiviteten att bo i Svängsta.
Det verkar dock svårt att lösa utan att betydande kostnader uppstår, men en utredning
planeras med detta syfte. Att anlägga ”säkra” passager i tätorten över väg 126, där det är som
mest befogat, får man studera i ett mer detaljerat skede.
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Kommentarer: Noterat.
Bredband – en förutsättning för digitalisering
Avslutningsvis vill Region Blekinge framhäva vikten att beakta betydelsen av digitaliseringen
för ett välmående samhälle. Läs gärna den regionala bredbandsstrategin, kapitel 4,
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/bredband-och-digitalisering.html

Utbyggnad av bredband och digitaliseringen behöver dock gå hand i hand. De är beroende av
varandra för att ge den fulla effekt på samhällsutvecklingen som digitaliseringen har potential
till. Behovet av den digitala infrastrukturen kan jämföras med tillgången till fysisk infrastruktur.
Exempelvis är den fysiska infrastrukturen, såsom vägar och järnväg genom Blekinge, en
förutsättning för att logistik och transport ska fungera inom och utanför regionen. Gods-,
person-, lokal och regionaltrafik är helt beroende av att den fysiska infrastrukturen är väl
utbyggd och i tillräckligt gott skick. Att erbjuda en heltäckande bredbandsinfrastruktur är en
grundförutsättning för att alla i Blekinge ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter
och vara en del av det digitala samhället.
Kommentarer: Noterat.

11.

•

•
•
•
•
•
•

•

Karlshamn Energi Vatten AB

Sidan 20 under rubriken vatten och avlopp så är anslutning av Mörrum
reningsverk till Stärnö nu driftsatt.
Sidan 20 under dagvattenhantering så stämmer inte första meningen.
Kapacitetsmässigt är det rimligt att befintligt vattenledningssystem kan
försörja Svängsta vid 2900 personer som ÖP nämner vid 2040.
Kapacitetsmässigt finns det utrymme för viss ökning på spillvattennätet. Mer
detaljerad undersökning får ske vid framtida planer.
Dagvattenkapaciteten är skiftande i Svängsta men generellt behöver den
dimensioneras upp. Vid framtida utbyggnadsområden behöver
dagvattenfrågan utredas mer detaljerat.
När det gäller dagvattnet skulle vi vilja att föreslagna område för natur, park
och rekreation längsmed befintliga vattendrag och sjöar även får möjligheten
att användas som dagvattenanläggningar.
De delar av dagvattenätet som kommer från industri, genomfartsvägar och
centrum kan sannolikt vara i behov av rening. För att lyckas med detta behövs
grönområde i anslutning till dessa område eller nedströms dessa områden.
Föreslagna utbyggnadsområde ser ut att kunna lösas på ett rimligt sätt ut
vatten och avloppshänseende.

Kommentarer: Noterat. I det reviderade planförslaget finns både en tydligare inriktning på
grönstruktur men även en tydligare beskrivning kring behovet av en fungerande
dagvattenhantering. På sida 67 i planbeskrivningen benämns både översvämningsrisker och
hur dagvattenfrågan beaktas i planbeskrivningen. Även texten om reningsverket är nu
reviderad.
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12. Naturskyddsföreningen i Karlshamn

Naturskyddsföreningen i Karlshamn har tagit del av remisshandlingarna och lämnar härmed
följande synpunkter:
Det står i planhandlingarna att det är delvis närheten till naturen som gör
Svängsta unikt. Svängsta omges av ett skogslandskap med stora rekreationsområden där det
finns både vandringsleder, grillplatser och upplysta motionsspår. Vad vi också vill tillägga är att
Svängsta omges av ett mosaiklandskap med betade ängar och hagar vilka ger ett tilltalade och
välkomnade intryck. De barriärer i form av höjdskillnader som nämns kan också vara en av
Svängstas styrkor. Utsikter och berg har också en dragningskraft på människor. Därför är det
viktigt att all exploatering sker med varsamhet. Vilket kan illustreras med det markerade nya
gång- och cykelstråk nerför ”Kjellsabackens” mycket branta terrängen och vidare över
Mörrumsån till Haldaparken. Befintlig GC-väg från Mariegården som ansluter till Kyrkstigen
tycker vi bör fungera även framledes likaså den som löper längs Recordvägen- Kjellsavägen
mot centrum.

Kommentar: Avsnittet om GC-vägnätet har förtydligats och beskrivs mer ingående än
tidigare på sida 58 i planbeskrivningen.

När man exploaterar för nya bostadsområdet är det nödvändigt att man bevarar de
naturområden som finns runtomkring och tar hänsyn till befintliga naturvärden. En stor
anledning till att vilja bo i Svängsta är närheten till natur och närheten till vatten.
Vad gäller väg 126 och dess påverkan på Svängsta med tung trafik och höga hastigheter, buller
och emissioner så är första steget att få ner hastigheten genom byn och få till säkra och
fungerande gång- och cykelöverfarter så östra och västra Svängsta kan knytas samman. En bra
kontakt med Trafikverket och dess arbete med olika ITS-system kan därför vara en väg framåt.
Bra att GC-nätet byggs samman och utvecklas samt att möjligheten till kollektivtrafik med
Mörrum undersöks. Möjlig cykelväg till Mörrum bör i stor utsträckning kunna planeras på de
delar av gamla Svängstavägen som idag finns kvar. För att stärka möjligheterna till att utveckla
gång- och cykellederna så måste man bevaka och förbereda möjlighet till en övergång av
Mörrumsån i Marieberg när kraftverket rivs ut.

Kommentar: I det reviderade planförslaget föreslås en gångbro vid gamla kraftverket som
ska kunna förstärka kopplingen mellan rekreationsområden på båda sidor ån.

Föreslaget torgområde har en kraftig sluttning och ligger i skugga norr om centrumhusen vilket
gör att vi finner området mindre lämpligt för ändamålet. Vi förslår i stället att placera torget i
anslutning till norra delen av centrumbebyggelsen på befintlig yta (utanför och söder om Coop)
på plats markerad som parkering och allmän plats.
Kommentar: I det reviderade planförslaget har torgets placering ändrats något. Torgets
utveckling beskrivs i planbeskrivningen på sida 41.
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Vad gäller området Abborresjön-Hundsjön så tycker vi det är viktigt att även möjligheten att nå
Beigel genom idag befintliga stigar stärks. Vidare tycker vi att det är de boende i Svängstas
synpunkter som i första hand ska beaktas.
Kommentar: Noterat

13. Teknik- och fritidsnämnden (inkom försent på grund av att beslutet
som togs i nämnden försvann i Outlook, så yttrandet diariefördes
aldrig)
Yttrande från park och fritid
De områden som innefattas av teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde får stort
fokus i samrådshandlingarna för "Ändring av översiktsplan för Svängsta". Dokumentet är
indelat i en ortsanalys och ett planförslag. I ortsanalysen pekas rekreationsområden och
fritidsaktiviteter ut som en viktig del av Svängstas identitet. Dessa områden lyfts fram som
styrkor av boende på orten och som något de känner en stolthet kring.
Planförslaget innebär att man jobbar mot tre strategiska inriktningar: utveckla
generationsöverskridande knutpunkter, bryta barriärer samt öka tryggheten. Gatu- och
parkverksamheten Park/Natur och Fritidsenheten ser följande förbättringsmöjligheter i
samrådshandlingarna:
Att lyfta fram Å-rummet bör vara högt prioriterat. Svängstaparken kan bli en knutpunkt
för vandring på Laxaleden, vilket gör att rekreation och friluftsliv bör vara en tydlig inriktning i
parkens framtida upprustning. Den offentliga toalett som försvinner när ABUGarciahallen
omlokaliseras, kan med fördel läggas i eller i anslutning till parken.
Kopplingen mellan Svängstaparken, Haldaparken och den nya centrumbildningen vid
Skolvägen bör också prioriteras.

Kommentar: Noterat. I det reviderade planförslaget har både friluftsliv, rekreation och
grönstruktur fått en större del än tidigare. Avsnittet om Svängstaparken på sida 44-45 har
ändrats och förtydligats för att beskriva vikten av parkens roll för framtida friluftslivet.

Fritidscentret och badet bör tydligare knytas ihop med skola och förskola för att skapa ett
större sammanhängande område än vad som föreslås i samrådshandlingarna.
Parkeringssituationen för verksamheterna bör utredas i framtida planprocesser, liksom
möjligheten att ta sig till området med kollektivtrafik. Anslutningarna till Abborresjöns
motionsslinga kan påverkas negativt av de tänkta utbyggnaderna av bostäder i området, något
som bör utredas i framtida planprocesser. Det är också viktigt att skolans och förskolans
möjligheter till rekreation och utomhusvistelse i området skyddas och stärks.
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Kommentar: Kopplingen mellan skola, fritidscenter, bad och närliggande
rekreationsmöjligheter har förtydligats i planbeskrivningen. I markanvändningskartan finns
även en grön kil mellan förskolorna för att ytterligare förtydliga vikten av att
rekreationsmöjligheterna inte byggs bort och att kopplingarna mot Abborresjön påverkas
negativt för Möllegårdens skola. I det reviderade förslaget har även bilvägen som föreslogs
mellan förskolan och Möllegårdens skola ändrats till endast gc-väg för att skapa en mer
trafiksäker miljö. Vikten av lekytor och utevistelse för skolorna har också förtydligats i
planbeskrivningen.

Att knyta samman Abborresjön, Hundsjön och Marieborgs IP genom ett tillgängligt och belyst
stråk längs sjöarna är svårt då området har varierande topografi. En trygg gång- och cykelväg
till Marieborgs IP bör vara det som prioriteras först.

Kommentar: Noterat, detta har förtydligats i planbeskrivningen i avsnittet om
rekreationsområdena.

I planförslaget finns några faktafel som bör justeras till granskningshandlingarna.
Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig endast över delar av ån, inte längs hela
ån som beskrivs under rubriken "Hänsynsområden". Hundsjön benämns som
badplats under rubriken "Idrott och fritid" vilket kan misstolkas som att badplatsen är
kommunal. Det finns idag ingen belyst motionsslinga runt Hundsjön, vilket står under
rubriken "Hundsjön".
Kommentar: Noteras. Detta har ändrats i planbeskrivningen.

Yttrande från gata och trafik
Centrum
Parkeringssituationen, så som den är föreslagen i planen bör ses över innan
planförslaget går in i nästa skede, då det är osäkert att den yta som pekas ut i planförslaget
som parkering inte är tillräcklig för den utveckling som föreslås.
Handeln som finns i centrum har ett stort upptagningsområde då Svängsta gränsar till ett stort
område med landsbygd och då finns behovet av parkeringar i anslutning för att besökare skall
kunna ta sig till platsen.
Kommentar: Noteras. Detta har ändrats i planbeskrivningen.
Om man föreslår ett ”shared space” bör trafikalstringen till boende och närliggande
verksamheter beaktas. En mer utförlig diskussion kring detta önskas i planförslaget.
Kommentar: Trafikalstring är en naturlig påverkan på planförslaget. I avsnittet om nya
trafikförbindelser på sida 62 framgår det att effekter av trafikalstringen bör utredas
innan framtida exploatering. Detta bedöms vara tillräckligt för en översiktlig plan i den
här omfattningen.
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Infrastruktur Skolvägen är redan i dag smal och området längs med vägen är begränsade av
befintliga fastigheter. Att föreslå att öka trafikbelastningen på denna väg finner vi inte lämplig,
inte heller att ansluta befintliga vägen till Emnebodavägen som leder till att genomfarts trafik
är möjlig. Istället bör alternativ ses över med vändplats och parkering i anslutning till norra
delen av skolan.
Skolvägen används idag som en väg för barn att ta sig till skolan, då det endast är en trottoar
och begränsad bredd på vägen så är det inte lämpligt med kollektivtrafik på sträckan.

Kommentar: Detta har justerats i planförslaget. Istället för genomfartsväg föreslås
vändplats i anslutning till Möllegårdens skola för att inte belasta Skolvägen mer än idag.

Gång- och cykelvägar
Det ses som positivt i linje med Karlshamns kommuns cykelpolicy att utveckla och skapa nya
gång- och cykelvägar för att välja andra alternativ än bil.

Kollektivtrafik
Enheten ställer sig frågande till att lägga kollektivtrafik genom villaområden. Oftast är dessa
områden inte anpassade för återkommande trafik av tyngre fordon både ur buller och
miljösynpunkt. Förslagsvis är att man ser över möjligheterna för boende i området att ta sig till
ett resecentrum där det bör finnas möjlighet att parkera bil eller cykel för att sedan åka vidare
kollektivt.

Kommentar: Föreslagna busslinjer har reviderats sedan förra planförslaget. Kontakt med
Blekingetrafiken kommer ske innan någon ändring av busslinjerna sker, då kommer också
exakta slingor kunna fastställas.

Länsväg 126
Idag upplevs länsväg 126 som en barriär som delar Svängsta i en östra och en västra sida. Om
trafikalstringen ökar i framtiden är det viktigt att i planförslaget se över hur
barriäreffekten kan minskas, dels genom hastighetsminskande åtgärder och dels genom säkra
övergångar. Vi ser det positivt att man skapar säkra passager över Länsväg 126 som bryter den
fysiska barriären som är idag för att få människor att röra sig mellan de olika delarna i
området.
Kommentar: Att bryta barriärer är en av planförslagets strategiska inriktningar och säkra
övergångar bedöms vara ett sätt att bryta barriären som lv 126 utgör, tillsammans med
hastighetssänkande åtgärder.
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Öjavad
Villavägen i den norra delen av Öjavad har möjlighet att tåla en högre trafikalstring. För
att komma till Villavägen måste man färdas på Brunnsvägen vilken idag har en
begränsad framkomlighet då det tillåts att man parkerar på Brunnsvägens östra sida.
Konsekvensen blir om man ökar trafikalstringen till en ny del av Öjavad är att man måste
se över parkeringssituationen vid berörda fastigheter.

Verksamheter som planeras i Öjavads västra del förslås att man enligt förslag angör
genom en ny in- och utfart på Svängstavägen. Vilket bedöms vara positivt för att inte
belasta trafiken i befintligt bostadsområde. Dock bör beskrivningen av den nya
anslutningen förtydligas i planförslaget då det var svårt att hitta tydlig information kring
det.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av alla föreslagna nya
anslutningar och informationen går att finna på sida 62.

Hejans väg i söder övergår från en mindre asfalterad väg till en grusväg som löper genom
en gård och där finner vi det inte lämpligt att få en ökad trafikalstring. Förslaget att koppla
på det nya verksamhetsområdet söderifrån bör därför ses över.
Kommentar: Denna koppling är inte längre med i planförslaget.

Yttranden från enskilda
14.Christer Kaisajuntti ,Villavägen 8
Var på informationsmötet i Medborgarhuset och vill lämna nedan synpunkter.
Nästan alla tycker att det körs för fort genom samhället, har det gjorts någon
hastighetsmätning som belägger detta?

1. Jag har länge undrat över varför inte Karlshamns kommun har ändrat hastigheten till
40 km i tätorterna då de flesta kommuner har gjort detta sedan flera år tillbaka för att
erhålla en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.
Kommunerna har bemyndigande enl. 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:12769 att inom definierade tätorter bestämma över vilken hastighet det ska vara.
Kommunen bestämmer om hastighetsbegränsning på samtliga vägar inom tättbebyggt
område, det vill säga även på statliga vägar.

Kostnaden för att ändra hastigheten till 40 km inom hela Svängsta tätort ska belasta
Trafikverket då i princip alla anslutningsvägar in till Svängsta är statliga vägar. Detta bör
kunna åtgärdas nästan omgående så att kommunen visar medborgarna i Svängsta att man
vill förbättra trafiksituationen omgående.
Genom Svängsta är det ca 3 km inom tätort från södra till norra tätortsgränsen och att då
har 40 km hela långa sträckan blir det svårt att hålla hastigheten. Jag tycker ni ska titta på
att införa 60 km eller ev. behålla 50 som idag från norra tätortsgränsen öster om
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Mörrumsån fram till ABU Garcias norra parkering, här finns ju en upplyst GC-väg byggd
längs med väg, då minskar man sträckan med 40 km till 2 km.
Kommentar: Att sänka hastigheten på länsväg 126 genom Svängsta tätort är en av de
åtgärder som föreslås för att förbättra trafiksituationen och trafiksäkerheten i området.

1. Att bygga nytt torg vid Brovägen är helt förkastligt då här är liten verksamhet och ett
torg blir här helt öde under stora delar av dygnet. Utveckla som ni skriver vid befintligt
centrum norrut men inte med shared space och ni hänvisar till Skvallertorget i
Norrköping som har helt andra förutsättningar med mycket folk i centrum dygnet
runt. Där ni föreslår shared space är ju inga problem med hastigheten utan problemet
är ju på väg 126.
Kommentar: Begreppet ”Shared space” är ett brett begrepp och anpassningsbart
utifrån den specifika platsens förutsättningar. Vid Kjellsavägen innebär detta ett
gångfartsområde där gående ska ha lika hög prioritet som andra trafikanter. Detta
har förtydligats i planbeskrivningen på sida 41.

1. Tätorten Ryd har precis som i Svängsta problem med mycket trafik och hög hastighet
genom samhället, men här vill de flesta medborgarna ha kvar genomfartstrafik för om
det byggs ny väg strax väster om centrum som det finns förslag på, menar man att
centrum kommer att försvinna, man vill ha ett levande centrum med en trafiksäker
miljö för oskyddade trafikanter. Därför har Tingsryd kommun under 2019 i Ryd byggt
om Storgatan (statlig väg) och anslutande torg till en mycket trafiksäkrare passage för
oskyddade trafikanter av Storgatan mellan verksamheter på torget och vårdcentral
och Ica på andra sidan Storgatan. Hastigheten är fortfarande 40 km men man har på en
kortare sträcka gjort en upphöjning som markant sänker hastigheten (se bif. foto).
Liknande åtgärd med upphöjning borde kunna utföras på en kortare sträcka från
Garciahallen till strax norr om resecentrum.

Tingsryd kommun har en mycket tät kontakt med Trafikverket ang olika åtgärdsförslag i
tätorterna, och kommunen söker bidrag via ett medfinansieringsavtal med Trafikverket
som t ex hastighets- och miljöförbättrande åtgärder på kommunala vägar. Karlshamns
kommun skulle kunna söka detta bidrag upp till 50 % av kostnaderna för en ombyggnad
av kommunala gatan och en torgmiljö norr om centrum som ni föreslår.

Dessutom finns det bidrag att söka för ombyggnaden av statliga väg 126 som jag föreslår
ovan, detta bidrag är också ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som syftar till
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ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter inom ramen för den sk
landsbygdssatsningen (åtgärder i den statliga infrastrukturen)

Kommentar: Planförslaget i sig möjliggör för sådana här åtgärder. Tack för bra
input om bidrag, detta förmedlas vidare till ansvariga inom kommunen.

Har Karlshamns kommun de sista åren sökt några av dessa bidrag?
1. Att som förslag bygga en ny GC-bro strax norr om Brovägen för att kunna gå en liten
slinga inom själva centrum är ju som jag ser det helt meningslöst när Nyebro finns ett
stenkast söderut. Där emot efterlyser jag en broövergång med det snaraste när
Mariebergskraftverk rivs och med denna övergång får man tillträde till den fantastiska
miljön från Nyebro ända ner till ABU stugan och bron här över Mörrumsån och
Mörrumsåns riksintresse för rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken och kommer som ni
skriver ha stor betydelse för människors utevistelse. I utredningen i samband med
framtagandet av handlingar för rivning av kraftverket nämner konsultfirman den stora
potential som området väster och söder om kraftverket har som rekreationsområde.
Har ni läst utredningen? Området nämns inte alls i översiktsplanen vilket jag tolkar
som att ert intresse för området är obefintligt. Har vid ett flertal tillfällen nämnt för
politiker min synpunkt att en bro snarast efter rivningen gynnar både fiskare i
Mörrumsån, medborgare som vill njuta av Mörrumsån och vandrare längs Laxaleden.
Kommentar: I det reviderade planförslaget föreslås istället en gångbro vid gamla
kraftverket för att knyta samman rekreationsmöjligheter på båda sidor Mörrumsån.
Föreslagen bro beskrivs mer ingående på sida 56 och 66 i planbeskrivningen.

15. Jan Hermansson, Moränvägen 8
Hej!

Ett av mina intressen här i livet är friluftsliv. Så därför jag en del synpunkter på
rekreationsområdet kring Abborresjön/Hundsjön.
Jag ofta går här dels för att ta mig vidare till längre skogspromenader men även promenader i
området vid Abborresjön och vidare till Hundsjön och till cykelvägen på banvallen och därifrån
vidare längs Mörrumsån söder ut.
På mina promenader möter jag folk, många med hund, som tar sina turer samt en del joggare
som har det aktuella området som sin tillflykt till lugnet och för att få harmoni i vardagen. Det
är allmänt känt att en promenad i skogen är hälsobefrämjande, det finns flera utredningar om
detta.
Jag möter också flera fiskare som tycker om att sitta på bryggorna i morgonsolen eller på
kvällen då lugnet har lagt sig över sjön.
Jag också uppmärksammat att flera nyanlända/invandrar har funnit lugnet med sina familjer
och då framför allt vid grillplatsen vi Abborresjön.
Med bakgrund av ovanstående finner jag det inte lämpligt att bygga så nära Abborrsjön då de
mänskor som söker lugnet i området kommer att se byggnader/hus och höra ljud från dessa,
som inte hör hemma här. Så där för bör man titta närmare på vad det innebär att bygga i norr
och sydväst om Abborsjön samt området mellan Abborrsjön och Hundsjön, för oss som tycker
om att vistas hör.
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Det planerade bostadsområdet nordväst om Abborresjön.
Det som inte framgår och som man måste beakta och det är kraftledningen som går över
Aborresjön och öster om det tilltänkta området för nya bostäder. Det är idag allmänt känt att
kraftledningen alstrar strålning, det finns utredning idag på detta. Det finns även utredning på
att Sveriges kraftnät bör byggas ut och också att anlägga en vindpark i Hanöbukten, när detta
blir verklighet då kommer man med all sannolikhet att bygga ut kraftledningen och därmed
större strålning.

Kommentar: Kraftledningens läge och vilka begränsningar den medför har
förtydligats i den reviderade planbeskrivningen. En dialog med E.ON och Svenska
kraftnät är nödvändig innan någon ny bebyggelse planeras i närheten av
ledningarna.
Det tänkta området sydväst om Abborresjön
Även här bör man kolla upp så att man inte kommer att ana någon bebyggelse när man vistas i
rekreationsområdet, och då framför allt mot ängen i öster där går stigen som förbinder de
båda sjöarna. det är många som går här åt båda hållen samt att även ta sig till bokskogen och
sjön Bökegyl.
Kommentar: Byggnationen söder om Abborresjön ligger utanför strandskyddat
område vilket innebär en byggnadsfri zon på 100 meter från strandkanten.
Föreslagen byggnation i detta utvecklingsområde är enbostadshus i form av villor,
marklägenheter eller kedjehus. Som en riktlinje för utvecklingen ska ny byggnation
anpassas till rådande natur- och landskapsbild vilket innebär att bostädernas
påverkan på den rådande miljön kommer utredas och beaktas innan exploatering.
Bland annat föreslås byggnadshöjden begränsas för att inte göra intrång på
närliggande rekreation.
Det tänkta området mellan sjöarna
Även här bör man beakta huvudmotivet att kunna vistas i rekreationsområdet utan att bli
påmind om bebyggelse. Stigen fortsätter ju här som går mellan sjöarna. I närområdet här finns
en mast som inte är med på er utredning. Master ger också från sig strålning.
Kommentar: Noterat. Denna del av planområdet föreslås användas främst som
rekreation och syftet är att utveckla stråken mellan sjöarna i den mån det går (det
finns viss begränsning på grund av rådande topografi att exempelvis
tillgänglighetsanpassa stråket mellan Hundsjön och Abborresjön). Att beakta
rekreationsområdet och bevarande av naturmiljön är därmed en del av
planförslaget.
Föreslagit område att utreda
Jag föreslår att man utreder ett helt nytt område (jag tror att det finns en gammal utredning
om detta någon gång på 60- eller 70-talet) nämligen väster om Mörrumsvägen, se nedan:
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Här detta område ser jag stora möjligheter att göra attraktiva tomter, för de familjer som i
framtiden etablera sig i Svängsta, jag tror att dessa människor söker lite lugnade för hållanden.
Kommentar: Då det inte är klart exakt vilket område du syftar till så besvaras din
kommentar med ett generellt svar kring utbredning av Svängstas nya
utvecklingsområden.
Ett grundläggande syfte vid identifieringen av möjliga utvecklingsområden har varit
att Svängsta inte ska spridas ut i det ”peri-urbana” landskapet. Det innebär att ny
exploatering främst koncentreras till redan befintlig infrastruktur så som vägar, VAledningar, el-ledningar och så vidare. En utveckling utanför den här ”ramen” skulle
innebära större påverkan på skogs- och odlingslandskapet runt Svängsta, vilket ju
ses som en del av ortens identitet. Därför är utvecklingsområdena i planförslaget
begränsade i sin geografiska utbredning.
Nu flyttar man hit för de billigare bostäder som man byggde på Svängstas ”storhetstid” med
fabrikerna som, Svängstamattan, Facit Halda och ABU som var kända över de mesta delar av
världen. När dessa lades ner av olika anledning så stagnerade Svängsta och Svängsta blev en
genomfartsled. Idag finns visserligen ABU kvar men inte som i sina fornstora dagar.
Vi har kraftledningsgatan i öster Mörrumsån genom samhället och väg 126 i väster samt
topografin som gör det svårt att planera utbyggnad av Svängsta, så därför tycker jag att man
skall kolla förslaget med ett helt nytt område. Området kan lätt kopplas ihop med övriga
samhället med en gång och cykelväg/tunnel/bro framför allt till området väster om
Mörrumsvägen, men även till ”Nya Bron” och vidare till centrum, skolan och dagis. Vidare finns
det en del mindre områden som man kan bygga några hus på.
Det finns många bra förslag i utredningen och då menar att man gör något i centrum de nya
gång och cykelvägar är inte alls så dumt. Det föreslagna torget är inte häller så dumt.
Parkeringsfrågan i centrum blir lite knepig, det fodras nog en detaljplan hur den skall fungera
för att folk skall förstå.
Kommentar: Då det inte är klart exakt vilket område du syftar till så besvaras din
kommentar med ett generellt svar kring utbredning av Svängstas nya
utvecklingsområden.
Ett grundläggande syfte vid identifieringen av möjliga utvecklingsområden har varit
att Svängsta inte ska spridas ut i det ”peri-urbana” landskapet. Det innebär att ny
exploatering främst koncentreras till redan befintlig infrastruktur så som vägar, VAledningar, el-ledningar och så vidare. En utveckling utanför den här ”ramen” skulle
innebära större påverkan på skogs- och odlingslandskapet runt Svängsta, vilket ju
ses som en del av ortens identitet. Därför är utvecklingsområdena i planförslaget
begränsade i sin geografiska utbredning.
Gällande torgets utformning och parkeringsfrågan så har förslaget ändrats något
sedan sist. Den befintliga parkeringen föreslås finnas kvar och istället föreslås ett
tydligare torgrum intill Coops entré. Mer om detta finns beskrivet på sida 41 i
planbeskrivningen.
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Vidare så tycker jag att man skall även kolla möjligheterna till bostäder väster om Mörrumsån
och norr om ”gamla spöverkstaden” nuvarande lagret för ABU Garcia.
Kommentar: Denna del är utpekad som industriutveckling i planförslaget. Marken
är sannolikt föroreningar och att bygga bostäder där skulle med stor sannolikhet
leda till dyra saneringskostnader vilket skulle öka tomtpriserna.
Jag tror inte det blir så stor inflytning av familjer som vill satsa på nytt boende. Svängsta saknar
idag lite större industrier och sysselsättning i allmänhet. Man kommer att flytta hit för de
billigare bostäderna även i fortsättningen, men jag är optimist, om det blev lite mer attraktivt i
Svängsta centrum så kan det komma fler att flytta hit, men då bör vi ha lätt tillgänglighet till
naturen för återhämtning och rekreation.
Jag vill även passa på att nämna de övergångställen som lades igen och som senare
asfalterades. Dessa övergångar har inte gjorts enligt AMA och därmed inte utfört
fackmannamässigt. Jag hoppas ni har reklamerat detta till entreprenören. När man kör över
dessa lagningar så är det som en tvättbräda, detta tolereras inte.

Kommentar: Noterat! Ansvariga i den frågan här på kommunen har kontaktats.
Jag som skriver detta är en man snart på 70 år och som har växt upp i Svängsta och sitt hur
industrin blomstrade på 50-och 60-talet och stagnationer där efter, lite sorgligt. Jag har
stannat kvar här på grund av närheten till naturen även att jag har haft ett arbete där jag
kunnat flytta var jag villat, men också närhet till dagis och skola när mina barn växte upp.
Tyvärr fanns inte möjligheterna för dem att kunna å jobb här eller i kommunen så de bor
numera på andra håll.

16. Bengt-Åke Henriksson Skolvägen 4

Svängsta är Mörrumsån
• Idag kan man köra genom Svängsta utan att se ån. Röj buskar och mindre träd
utefter Mörrumsån båda sidor. En liten bit påbörjad väster om bron ner till gamla
brandstationen, men ej klart. Cykelvägen lika dant norr om bron upp till Åkeholm,
naturreservat som inte sköts bara sly.
Kommentarer: Noterat. Att lyfta fram å-rummet är ett av planförslagets syften. Likaså att
skapa ett heltäckande och välfungerande gång- och cykelvägsnät i Svängsta.

Stoppa piren bygget
• rusta upp Halda till pirenkvalitet. Alla lokaler som behövs finns där. Satsa på
Haldautställningen teknik turister och parken
Trädgårdsturism unikt i Sverige finns inget så fint enligt trädgårdsexperter vi haft
här.
• Karlshamns energi, solcellsanläggning på Haldas tak, sälj andelar till
Karlshamnsborna.
• Glöm bostäder norr om Abborsjön, ingen vill ändå ha utsikt över en mobilmast
eller påverkas av strålningen
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Bättre en rad av villor norrut längst Kärrsjön
Eller söder om Hundsjön.

Kommentarer: Ett grundläggande syfte vid identifieringen av möjliga
utvecklingsområden har varit att Svängsta inte ska spridas ut i det ”peri-urbana”
landskapet. Det innebär att ny exploatering främst koncentreras till redan befintlig
infrastruktur så som vägar, VA-ledningar, el-ledningar och så vidare. En utveckling
utanför den här ”ramen” skulle innebära större påverkan på skogs- och
odlingslandskapet runt Svängsta, vilket ju ses som en del av ortens identitet. Därför är
utvecklingsområdena i planförslaget begränsade i sin geografiska utbredning.

17. Daniel Söderberg och Karin Svensson, Kjellsavägen 28
Synpunkter på ändring av översiktsplan för Svängsta tätort.
Avgränsning
Vi har valt att inte kommentera natur och miljökonsekvenser då dessa måste utredas
ytterligare innan byggnationer kan bli aktuellt.
Vi begränsar vårt svar till de delar där vi känner oss direkt berörda eller där vi tycker att vi har
konstruktiva förslag.
Sammanfattning
Vi tycker att det är bra att kommunen uttrycker en vilja att utveckla Svängsta som tätort.
Kommunen har lyckats fånga in mycket av det som Svängsta är. Till exempel så valde vi att
bosätta oss i Svängsta tack vare att naturen finns utanför dörren men att det ändå finns
fungerande service med buss, affär, bibliotek, bensinstation etc. Tyvärr känns det mer
tveksamt om visionen för vad Svängsta kan vara år 2040 är lika träffsäker. Vi kommer att ta
upp ett par saker som vi anser är av vikt. Den första rör kommunen och demokratin.
Den andra är mer konkret avseende översiktsplanen och då framförallt om Kjellsavägen, där vi
bor och har kännedom. Vi kommer även lämna förslag till förändring avseende platsen för
lekplats och utegym.
Jämlikhet och jämställdhet
Vi ställer oss frågande till vilka kommunen riktar sig när den ska göra tillexempel workshops
och vilka kanaler som används för att få förslag till ändringar av översiktsplanen? När planen
presenterades i medborgarhuset kan vi konstatera att människorna som var där var en
extremt homogen grupp som inte speglar hela befolkningen i Svängsta. Där var tillexempel
mest äldre människor och inte heller speglades Svängstas kulturella bredd. Kommunen bör se
över sina rutiner för att en större del av befolkningen ska vara representerade i ett tidigt skede
av dylika processer.
Kommentarer: När kommunen anordnade workshop och samrådsmöte i samband
med det här planarbetet var det fritt för alla att delta. Dessa möten riktades inte till
någon specifik grupp. Information om samrådsmötet har funnits i både lokaltidning,
kommunens hemsida, Facebook och utanför Coop i Svängsta för alla att ta del av.
Dessutom hölls ett extra insatt informationstillfälle där ansvariga handläggare från
kommunen stod utanför Coop mellan kl. 11 och 13 för att informera om
planförslaget och samla in synpunkter från fler.
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All planläggning som görs ska enligt lag vara en demokratisk process där berörda
aktörer får chans att lämna in sina synpunkter till kommunen. I ett så här
översiktligt arbete har inga specifika aktörer pekats ut eller valts ut utan
informationen har varit tillgänglig på samma sätt för alla. Det är svårt för
kommunen att sedan styra det till att mötena inte blir homogena eftersom den som
vill får komma på samma sätt som att den som vill får stanna hemma.
Kommunen tar vidare er kommentar för vidare diskussion inom den kommunala
organisationen gällande förbättring av rutiner och processer.
Kjellsavägen
Vi tycker att det är fel att bygga ihop Kjellsavägen med Bokvägen. Vi flyttade till Svängsta
under våren 2018. Huset, Kjellsavägen 28, köpte vi hösten 2017 och innan vi skrev kontrakt tog
vi kontakt med kommunen för att få reda på om det fanns några planer på att bygga i närheten
av huset vi köpte. Det meddelade man att det inte fanns, tyvärr via telefon varför jag inte kan
återge den exakta kommunikationen eller med vem på kommunen den ägde rum.
Den fria baksidan, återvändsgatan och närheten till promenadstråk var direkt avgörande för
att vi valde att bosätta oss här. Tyvärr missade vi hela processen med workshops för att ändra
översiktsplanen för Svängsta då huvuddelen av det arbetet skedde mellan det att vi köpt huset
och det att vi flyttat in. Vi blir därför mäkta förvånade och oroliga när vi läser i översiktsplanen
och det framgår att det finns planer på att ta bort flera av de anledningar som gjorde att vi
valde Svängsta. Kommer incitamentet för oss att bo kvar i området att försvinna? Kommer vi
att förlora mycket av det kapital vi har investerat på grund av att vår fastighets läge avsevärt
försämras? Vi anser inte att det tas hänsyn till hur omfattande boendemiljön kommer att
försämras för de som redan idag bor på Kjellsavägen. Trafiktrycket kommer förmodligen öka
med flera 100 %. Mycket av den nya trafiken kommer att vara tung byggtrafik och det väcker
stor oro för markant ökade buller och vibrationsnivåer. Husen börjar bli gamla och om det
kommer omfattande tung byggtrafik kan fönster och dörrar behöva bytas ut för att dämpa
bullret. Det kan uppstå sättningar i huset till följd av ökade vibrationer från framförallt tung
trafik, följderna och reparationskostnaderna är svåra att uppskatta. Trädgårdsmiljöer kan
behövas ses över och planeras om för att möjliggöra fortsatt utomhusvistelse med bevarad
upplevelse av privatliv.
Troligtvis kommer såväl möjligheterna till en acceptabel likvärdig boendemiljö och värdet på
fastigheten sänkas markant. Om det ska byggas nya områden och vägar på Marieberg är det
lämpligare att bygga infarten till dessa via till exempel Hylsvägen som redan idag ligger i nära
anslutning till en mer trafikerad väg. De negativa konsekvenserna för de boende i området
torde då bli mindre.
Om Marieberg ska bebyggas är det av yttersta vikt att den naturnära känslan som idag präglar
området längs med Kjellsavägen bevaras. Hänsyn måste tas så att de som idag har fria baksidor
även fortsatt har detta. En väl tilltagen buffertzon 100 – 150meter där busk- och trädskikt
bevaras skulle kunna vara ett alternativ som gör att den negativa inverkan på de boendes
privatliv och boendemiljö minimeras.

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, Svängsta 2040
K a r l s h a m n s ko m m u n • S a m r å d s r e d o g ö r e l s e

302

53

2020-03-18

dnr 2018/106

Kommentarer: Marieberg ingår i den kommuntäckande översiktsplanen i
delområde ”Kransbebyggelsen”, vilken antogs 2015. I översiktsplanen framgår det
att man inom kransbebyggelsen ska se över möjligheterna att förtäta och
komplettera den befintliga tärortsnäven med funktionsblandad bebyggelse.
Samtidigt står det att värdefulla naturområden ska beaktas vid förändringar inom
kransbebyggelsen.
I ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort” ingår Marieberg fortfarande i
delområde ”Kransbebyggelsen”. Norra Marieberg är utpekat område för främst
bostadsutveckling och denna yta är ett av de områden som bedöms vara lämplig för
förtätning i framtiden. Med det sagt är det viktigt både befintliga naturvärden och
närheten till befintlig bebyggelse beaktas innan exploatering kan ske.
Det här området är inte detaljplanelagt idag, vilket innebär att det krävs en
detaljplan innan platsen kan bebyggas. I det detaljplanearbetet kommer närliggande
grannar vara sakägare och på så sätt ha möjlighet att lämna sina synpunkter på
planen (precis som ni har gjort till den här, mer övergripande planen). Vägarnas och
byggnadernas exakta placeringar kommer utredas i en sådan detaljplan. Det här
översiktliga planarbetet kan främst ses som en slags vision och strategisk inriktning
för Svängstas utveckling där detaljfrågor utreds i senare skeden. Och en av visionen
är att Svängsta inte ska byggas ut i det ”peri-urbana” landskapet, vilket är varför
platser inom befintlig infrastruktur bedöms vara lämpliga att bebyggas i framtiden.
Övrigt
Vi gillar idén att bygga ihop Hundsjön och Abborresjön men vi tycker inte att de ska byggas
ihop för motortrafik. Satsa istället på tillgängliggjorda gång/cykel/motionsleder så att familjer
med trygghet kan låta sina barn cykla, springa eller leka på promenader och motionsturer utan
att oroa sig för motortrafik.
Kommentarer: Det föreslås ingen bilväg mellan sjöarna, däremot kan
tillgänglighetsanpassning vara svårt på grund av platsens terräng och topografi.
Fokus ligger istället på belysning, skyltning och liknande för att stärka kopplingarna
mellan de två sjöarna. Mer om utvecklingen av delområdet för Abborresjön och
Hundsjön finns att läsa i planbeskrivningen på sida 68-69.
Även om vi ser i planen att det tänker satsas på lekplatser och utegym tycker vi att det kan ske
på fler platser. En bra och säker lekplats med utegym där Svängstabadet ligger idag vore ett
verkligt lyft för Svängsta. Då ligger de nära motionsspår som går att bygga ut både mot
Abboresjön och Hundsjön men även till motionsspåren vid OK Skogsfalken. Framförallt ligger
det nära förskolan och skolan vilket torde kunna leda till att det varje investerad krona ger
tillbaka mycket glädje, lek och lärande.
Låt platsen för Svängstabadet få fortsätta vara en plats för hälsa, välmående och glädje i
Svängsta även om det inte sker genom sim och bad. Om ni har frågor eller känner att ni vill
besvara vårt kortfattade yttrande är ni varmt välkomna att kontakta oss
Kommentarer: Utvecklingen av utemiljön och olika funktioner runt Svängstabadet är en del
av planförslaget. Likaså föreslås Svängstabadet finnas kvar på samma plats som tidigare.
Kopplingen mellan Svängstabadet, närliggande skolor och Abborresjön beskrivs i
planförslaget som högt bevarandevärt.
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Synpunkter som inte har kunnat tillgodoses

Vissa synpunkter har varit av sådan art att dessa inte lämpligen hanteras genom en kommunal
översiktsplan. Exempelvis krav på utredningar eller analyser som lämpligen genomförs i
samband med framtida detaljplanearbeten.

Planförslaget efter samrådet

Nedan listas de ändringar som har gjorts i planförslaget utifrån inkomna synpunkter.
Plankarta
• Generellt har plankartan (både markanvändningskartan och illustration för
planförslaget) förtydligats i fråga om färgval, kategorier i legenden, utpekade områden
och liknande.
• Planområdet har utökats i södra delen för att inkludera föreslagen trafikförbindelse
mellan Svängstavägen och lv 126 (i enlighet med den kommuntäckande översiktsplanen)
• Tydligare grönstruktur längs Mörrumsån och generellt i hela planområdet
• Ändrad markanvändning söder om Brovägen
• Ny placering av gångbro till Marieborg
• Ändrad markanvändning från bostadsändamål till natur intill kraftledningen vid
Abborresjön
• Gång- och cykelväg mellan Svängsta förskola och Möllegårdens skola istället för bilväg
• Ingen genomfartsväg förbi Möllegårdens skola
• Ändrad markanvändning vid Svängstavägen, beaktande av strandskyddet och
lågpunktskartering
• Ny placering av föreslagen torgbildning till söder om Coop:s entré

Planbeskrivning
• Ortsanalysen
 Globala och regionala mål har kompletterats med Agenda 2030 och regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
 Avsnittet om kultur har utökats till att även inkludera kulturvärden som har med
Mörrumsån att göra
 Ett nytt avsnitt om grönstruktur finns med i det reviderade förslaget
 Avsnittet om teknisk försörjning har förtydligats och utökats
 Avsnittet om hänsynsområden har förtydligats och utökats till viss del
 Ett nytt avsnitt gällande hälsa, klimat och säkerhet har förts in i ortsanalysen
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• Planförslag
 Centrala Svängsta har reviderats något, bland annat har torgets placering flyttats
från besöksparkeringen till platsen söder om Coop:s entré
 Grönytan vid föreslaget resecentrum finns inte längre kvar, istället föreslås en större
yta till resecentrumet med tillhörande pendelparkering
 Berörda utvecklingsområden har förtydligats i fråga om strandskydd, anpassning till
landskapet, hälsa och säkerhet (översvämningsrisker, markföroreningar, ras och
skred med mera), vikten av ett väl fungerande friluftsliv, buller, trafikalstring etc
 Trafikförbindelserna har ändrats något (inte längre genomfart förbi Möllegårdens
skola eller föreslagen biltrafik mellan förskola och skola, föreslagen ny förbindelse
mellan lv 126 och Svängstavägen från kommuntäckande översiktsplanen finns nu
med även i fördjupningsarbetet, ny placering på föreslagen gångbro etc.)
 Ändrade trafikförbindelser har lett till ändrade föreslagna busslinjedragningar.
 Grönstrukturen har fått en tydligare inriktning i planförslaget. Gröna noder,
mötesplatser, stråk med mera lyfts fram i förslaget.
• Miljökonsekvensbeskrivning
 Åtgärdsförslag som tidigare endast fanns med i miljökonsekvensbeskrivningen finns
nu med i både planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Fortsatt planarbete

Avsikten är att kommunstyrelsen ska ta ställning till samrådsredogörelsen i samband med
beslut om utställning i april 2020. Planförslaget beräknas därefter ställas ut under perioden
maj till augusti.

Medverkande tjänstemän

Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Anna Lyggemark på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd
med berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 18 mars 2020

Anna Lyggemark

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Sammanfattning av samrådsmöte tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 18.00 i Medborgarhuset,
Svängsta

Närvarande:

Emina Kovacic, Stadsarkitekt
Anna Lyggemark, Planarkitekt
Per-Ola Matsson, Ordförande KS
Mats Dahlbom, vice ordförande KS

71 åhörare varav 15 politiker

Inledning:

Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet, på hemsidan
samt i brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet upplystes
om att synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen.

Mötet:

Emina hälsade alla välkomna och inledde med att kort redogöra för
detaljplaneprocessen och ärendehanteringen. Anna Lyggemark redogjorde
därefter för detaljplanens bakgrund och innehåll. Efter föredraget öppnades
det upp för allmän frågestund.

Nedan följer ett kortfattat referat över vad som framfördes vid mötet.
Anteckningarna gör inget anspråk på att vara heltäckande.

Frågor och synpunkter

Det uppkom en stor diskussion kring Svängstabadet där Per-Ola och Mats svarade på de flesta
frågorna. Frågorna kretsade främst kring att politiker har lovat byggnation av badet, något som
skjutits upp och som därför upprört de boende i Svängsta. Det uppkom ingen diskussion för
hur badet har behandlats i själva planen.
Det kom fram åsikter kring detaljer som kan genomföras nu, utan att man behöver ett
plandokument, exempelvis upprustning av cykelvägar och Svängstaparken. Belysningen kring
centrum och längs cykelvägarna är också bristfällig, vilket framkom flertalet gånger.
En fråga kom upp om Coop varit med i planförslagets dialog och vi svarade att det har de inte
och att det är viktigt att ta in dem i dialogen innan nästa skede.
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Många frågade kring vilken typ av boende som planeras och hur många som man planerar för.
Detta besvarades med att i en sådan här generell plan, som snarare kan ses som en vision för
Svängstas framtida utveckling än en detaljerad åtgärdsplan, är det svårt att bestämma exakt
vilka typer av bostäder som kommer byggas. Däremot har kommunen i varje
utvecklingsområde pekat ut vad man bedömer vara en lämplig typ av bebyggelse utifrån
platsens förutsättningar och omgivande bebyggelse.
Turismen kom även upp under diskussionen. Att man saknar utvecklingen av naturturismen i
förslaget. Vi svarade genom att visa hur turismen benämns i planbeskrivningen men vi tar
vidare detta inför revideringen och kanske förtydligar denna punkt efter att synpunkter
kommit in. Efter revideringen har grönstrukturen och vikten av friluftsliv förtydligats i
planförslaget.
Ett par gånger kom Marieberg upp (det pågår ett parallellt planarbete där, en detaljplan). De
boende där var väldigt upprörda för den planen och vi fick då förklara att det var två separata
ärenden.
Sammanfattningsvis ledde samrådsmötet till att identifiera behov av förtydliganden i
planbeskrivningen samt behovet av att följa upp frågor kring exempelvis torgets utformning
och platser för nya parkeringar osv.

Sammanfattning av informationsträff onsdagen den 23 oktober 2019
kl 11-13 utanför Coop i Svängsta
Närvarande:

Anna Lyggemark, planarkitekt
Jesper Bergman, miljöstrateg

Det kom fram flertalet människor som ville prata om både förslaget och andra saker. Det
uppkom främst frågor kring torget och parkeringsproblematiken men även frågor kring
Marieberg och att man inte vill att det ska byggas mer där. Då Marieberg berörs av en
detaljplan som en annan planarkitekt handlägger hänvisade vi till henne när de frågorna dök
upp.
Det uppkom synpunkter kring den nya gc-bron: Haldaparken är skyddsvärd och det bör ej dras
någon GC-väg genom denna. GC-bron över ån är dock positiv om parken hålls stängd.
En annan person berättade att asfalt finns upplagt vid Mariebergs IP. Detta ska ha gjorts av
Asfaltbolaget som på uppdrag av KEAB la ner fiber i området. Jesper kollar upp detta då det
egentligen inte har med själva planförslaget att göra.
Sammanfattningsvis ledde informationsmötet till att informationen nådde ut till fler och att vi
kunde besvara vissa frågor många hade kring förslaget.

Vid pennan
Anna Lyggemark, Planarkitekt
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Karlshamns kommun
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Samråd om ändring av översiktsplan för Svängsta tätort 2040
Er beteckning: 2018/106
Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit förslag till ändring av översiktsplan för Svängsta tätort i
Karlshamns kommun för samråd.
Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun
Gällande översiktsplan för Karlshamns kommun vann laga kraft i maj 2015.
I kommunens översiktsplan beskrivs Svängsta som ett levande samhälle med en tydlig identitet.
Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och företagande ska utvecklas. Att vårda
historien, verka för ett naturnära attraktivt boende och en bra skola är viktiga målsättningar. En
annan är att det ska finnas en mark- och planberedskap för såväl bostäder som verksamheter av
olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I övrigt är ortens sportanläggningar samt
frilufts- och rekreationsområden viktiga basresurser liksom de värdefulla natur- och
kulturmiljöerna längs Mörrumsån.

I översiktsplanen lyfts även att en fördjupad översiktsplan ska upprättas innehållande en
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till både boende och kommunen om
vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i just Svängsta. För att behålla levande
centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras. Utgångsläget för
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. En förutsättning för
utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det skapas
förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.
Länsstyrelsens roll
Enligt 3 kap. 10 § plan och bygglagen ska Länsstyrelsen under samrådet särskilt:

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
3. verka för att riksintressen tillgodoses enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB)
tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, och att redovisning

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap.
18 e§ första stycket miljöbalken,
4. verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt 5. verka
för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den ska på
ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse för hållbar
utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL).
Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Samråd ska äga rum
med länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har
ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9 § PBL).
Nytt är också att det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka
översiktsplanens strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet, jämställdhet
och användbarhet.
Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn till
klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk kommunikation
(2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL).

Sammanfattning
Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget för att på ett mer ingående sätt ge Svängsta
möjlighet att utvecklas och se de möjligheter som orten besitter. Länsstyrelsen saknar dock ett
mer genomgående tänk kring gröna stråk och de naturvärden och vattenhantering i området som
kan komma att medföra ett problem för kommunen och/eller en framtida exploatör.
Mörrumsåns vikt och värden ställer stora krav på hur orten bör planeras och utvecklas för att
kunna tillgodose invånarna.
Länsstyrelsens yttrande fokuserar på de frågor som Länsstyrelsen är skyldig att bevaka i
samrådet av ändringen av översiktsplanen enligt 3 kap. § 10, vilket ger grundlag för
överprövning av senare detaljplaner och beslut om lov i de fall de inte hanteras i planen.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Utpekade riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
nu och i framtiden. Det är viktigt att översiktsplanen tydliggör hur riksintressena och dess
influensområden avses tillgodoses i planeringen utifrån den utveckling som föreslås. I
översiktsplanen ska avväganden mellan eventuellt motstridiga intressen göras där kommunens
ställningstaganden, och de konsekvenser som planen kan tänkas få på riksintressenas funktion
ska framgå.
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Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i Mörrumsån och får således inte påverkas negativt av
planerade exploateringar. Planens miljökonsekvensbeskrivning resonerar om huruvida
yrkesfiske i ån kommer att påverkas av planförslaget (sid. 10). Länsstyrelsen vill göra
kommunen uppmärksam på att yrkesfiske inte pågår i Mörrumsån eller är aktuellt i en inom
överskådlig framtid. Riksintresset avser troligtvis åns betydelse som uppväxtområde för
kommersiellt viktiga arter, det är med andra ord inte ett område som har betydelse för ett aktivt
yrkesfiske i dagsläget. Länsstyrelsen ser däremot positivt på att kommunen inser vikten av att
dessa områden ska visas hänsyn i kommunens översikts- och detaljplanering och inte påverkas
negativt av kommande tänkt bebyggelse.
Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 §
Se under rubriken naturmiljö.
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 §
Under stycket om riksintressen nämns riksintresset för rörligt friluftsliv i texten på sidan 21,
men på kartan på sid 22-23 finns endast riksintresse för friluftsliv inritat (inte riksintresset för
rörligt friluftsliv). Dessa båda riksintressen har dock behandlats på rätt sätt i
miljökonsekvensbeskrivningen (sid 10). Det ena pekas ut enligt MB 3 kap och det andra enligt
MB 4 kap och de skiljer sig något åt.
Se även under rubriken naturmiljö
Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också
blanketten flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och
belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information
se www.forsvarsmakten.sedär blankett finns.
Områdets östra delar ligger dessutom inom område med särskilt behov av hinderfrihet.
I kommande förslag bör texten om riksintressen för totalförsvarets militära del tas fram och
utvecklas. Utöver redovisning på karta bör det även framgå att i många fall medför den
verksamhet som konstituerar riksintresset en omgivningspåverkan som har betydelse för planoch lovärenden. Flertalet riksintressen redovisas således tillsammans med ett påverkansområde.
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB
Se kommentar under rubrik för riksintresse för friluftsliv
Natura 2000
Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan Svängsta
i söder och Hemsjö i norr. Mörrumsån är även ett av Sveriges artrikaste vattendrag. Enligt
miljöbalken ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
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kulturmiljön. Det är därför viktigt att i kommunens planering följa riktlinjerna för de olika
riksintressena vid kommande exploatering.
Se kommentarer under rubrikerna vattenförsörjning samt natur.
Hälsa och säkerhet
Översiktsplanen utgör en övergripande lokaliseringsprövning som ska vara vägledande vid
prövningar enligt t.ex. miljöbalken. Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller parallellt, det
vill säga att lagarna tillämpas fullt ut vid sidan om varandra. Det innebär att en åtgärd som har
godtagits enligt plan- och bygglagen inte automatiskt ska anses uppfylla miljöbalkens krav. Ett
uttryckligt undantag är sedan januari 2015 den redovisning av bullervärden som fortsättningsvis
ska framgå av planbeskrivningen eller bygglov vid byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer
Denna redovisning och de bullervärden som den innehåller blir bindande för
tillsynsmyndigheterna om inte synnerliga skäl talar för motsatsen.
Generellt behöver översiktsplanen tydliggöra hur kommunen ställer sig till risker och klimatförändringar samt komplettera texten med kartor som visar en samlad bild över riskerna i
kommunen som ett allmänt intresse enligt 2 kap. PBL. I detta ingår exempelvis naturolyckor,
transport-vägar för farligt gods och större tekniska anläggningar, bland annat så kallade 2:4
anläggningar enligt lag om skydd mot olyckor.
Förorenade områden
Länsstyrelsen noterar att misstänkt förorenade områden som blivit identifierade i länsstyrelsens
regi i viss mån uppmärksammas i underlaget till den fördjupade översiktsplanen. I de fall sådana
områden omnämns i underlag till fysisk planering bör principen vara att samtliga objekt
omnämns och inte endast ett urval. I annat fall är risken att prioriterade objekt försummas.
Länsstyrelsen understryker också att de misstänkt förorenade områdena som blivit identifierade
i länsstyrelsens regi inte utgör en fullständig kartläggning. Det kan inte uteslutas att förorenade
områden förekommer utöver de som har identifierats. Kartbilden nedan visar samtliga objekt
som identifierats inom området för den fördjupade översiktsplanen. 6 st objekt är belägna inom
område för bostäder. Etiketterna anger ID-nummer, bransch, status och riskklass om objektet
har riskklassats (i annat fall anges ”Uppgift saknas”).

311

YTTRANDE

2019-11-20

5 (14)

401-4345-2019

Översvämning
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyft problematiken som översvämningsrisken kring
Mörrumsån skapat.
Översvämningsrisken beskrivs utifrån stigande vattennivåer i vattendrag och havet.
Länsstyrelsen anser att texten även bör ta upp översvämningar orsakade av skyfall.
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen klargör tidsperspektivet för bebyggelse, dvs. till vilket
årtal klimatanpassning bör ske, se SOU 2017:42 Klimatanpassningsutredningen.
Handlingarna behöver kompletteras med ställningstagande till vilka risker och effekter som är
acceptabla. Risknivån kan variera för olika typer av byggnader, det kan exempelvis vara att
översvämning för vissa byggnader eller delar av byggnader kan fungera, medan andra
byggnader, som exempelvis ett sjukhus är känsligare. Kommunen beskriver att all ny
bebyggelse ska ligga 3,0 m. (RH 2000) och länsstyrelsen ser gärna att texten utvecklas vad som
gäller för att säkerställa annan infrastruktur. Vidare önskas ett förtydligande kring vad det
innebär att säkerställa viktiga samhällsfunktioners fortsatta funktion. Se vidare kommentar
under klimatanpassning.
Buller
Någon bedömning av konsekvenserna avseende buller kan inte göras. I det fortsatta planarbetet
bör resoneras kring hur det säkerställs att områden för nybyggnation av bostäder, oavsett om det
gäller förtätning av befintlig bebyggelse eller etablering på nya platser, klarar att uppnå en
tillräckligt god ljudmiljö för att inte riskera skada på människors hälsa. Det behöver utredas hur
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olika delar i planförslaget bidrar till en påverkan på bullersituationen i både positiv och negativ
riktning, exempelvis på grund av ändringar i trafikstruktur och kollektivtrafik.
Erosion, ras och skred
I en översiktsplan bör eventuella riskområden tydligt redovisas, förslagsvis på kartor. Planen
rekommenderas att kompletteras med en karta som översiktligt redovisar områden där
geotekniska säkerhetsfrågor har identifierats, dvs. ras och skred i berg och jord, erosion och
geotekniska frågeställningar relaterade till översvämning. Dessutom bör en strategi redovisas
över hur sådana riskområden ska utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov.
Avsnittet bör även ge en översiktlig beskrivning av geologiska förhållanden inom området.
Riskhantering
Länsstyrelsen anser att gällande kraftverksdammen belägen i Svängsta så har den fått tillstånd
till utrivning. Ändringen i detaljplanen anses därför inte ha någon påverkan på dammsäkerheten.
Se vidare kommentarer under rubrikerna erosion, ras och skred, klimatanpassning och
vattenförsörjning.
Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att all planering bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.
Klimatförändringar i form av ökad och mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är därför viktigt att
planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan
på området. Inom planområdet behöver man särskilt beakta översvämningsrisken från
Mörrumsån
Det är positivt att kommunen avser att ta hänsyn till identifierade lågpunkter i planeringen.
Lågpunktskarteringen är översiktlig och tar inte hänsyn till dagvattensystem eller markens
infiltrationskapacitet, men ger en indikation på vart stora regnmängder kan tänkas hamna i
landskapet. Lågpunkterna är speciellt lämpliga att använda till öppen dagvattenhantering för att
minska översvämningsrisken av intilliggande mark.
Det finns ett bra resonemang kring översvämningsrisken i Mörrumsån och i dagsläget är
påverkan på planområdet liten. Precis som utrivningen av dammkonstruktionen till vattenverket
påverkar översvämningsrisken positivt uppströms så ändras flödet också nedströms. Det kan
därför vara lämpligt att utreda om en utrivning förstärker översvämningsutbredningen
nedströms. Markanvändningen strax söder om Brovägen, där det finns en översvämningsrisk
idag, bör ändras från ”Bostäder” till ”Rekreation, Park eller Natur”. På det sättet blir det också
ett sammanhängande grönstråk utmed vattendraget.
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Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ny reglering av MKN för vatten och för annat än
vatten har trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Försämringsförbudet och
äventyrandeförbudet införs i en ny bestämmelse om MKN för vatten i 5 kap. 4 § MB.
Undantagen från rimlig-hetsavvägningen i 2 kap. 7 § st. 2-3 avseende gränsvärdesnormer flyttas
till 5 kap. 5 § MB och förtydligas gälla för ”miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första stycket
1 för annat än vatten”. Rimlighetsavvägningen kvarstår i 2 kap. 7 §, men med ett nytt andra
stycke som pekar på 5 kap. 4-5 §§.
MKN för vatten
I översiktsplanen bör det framgå vilka miljökvalitetsnormer som gäller för respektive berörd
vattenförekomst, ytvatten såväl som grundvatten, samt nuvarande statusklassning. Information
finns i databasen VISS.
Se kommentarer under rubriken Vattenförsörjning. Länsstyrelsen anser att det kommer bli en
betydande miljöpåverkan med hänvisning till bl.a. att det kommer ske en utbyggnad av både
industrier och annan bebyggelse i Svängsta vilket kommer påverka miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten negativt.
MKN för luft
Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur luftkvaliteten ska säkerställas. Med nya
bostadsområden alstras mer trafik och åtgärder för att säkerställa att luftföroreningar inte
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överskrider några gränsvärden samt att andelen partiklar inte ökar behöver utvecklas.
Översiktsplanen bör redogöra för hur kommunen säkerställer att MKN för luft följs.
Minskad klimatpåverkan
Den fördjupade översiktsplanen lyfter fram kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter på ett
bra sätt. Satsningarna för en ökad trygghet och tillgänglighet är mycket positiva. Genom ett nytt
resecentrum och förbättrade kollektivtrafikslinjer kan man uppmuntra och ytterligare stärka
Svängstabornas goda kollektivtrafiksanvändning. Möjligheterna till att använda cykel i
kombination med andra trafikslag är också viktig. Det kan t.ex. göras genom att underlätta att ta
med cykel på bussen och att anlägga cykelparkering med tak vid strategiskt valda platser,
speciellt vid knutpunkter som resecentrum och pendelparkeringar
Att infrastruktur för cykel och kollektivtrafikslinjer finns på plats redan innan inflyttning till
nybyggnadsområden har visat sig vara avgörande för människors möjligheter att göra gröna
resval. Finns det alternativ på plats från början är man mer benägna att testa och undviker
kanske att köpa en bil. Det är speciellt viktigt i de planerade utbyggnadsområdena som har
sämre koppling till service, i det här fallet Öjavad och Marieborg. El- och lastcyklar kommer att
bli vanligare, och kan också vara speciellt viktigt i områden med längre avstånd till centrum.
Det är bra att kommunen vill anpassa nya vägar samt gång- och cykelvägar för framtidens
behov.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen planerar att stärka kopplingen mellan de
västra och östra delarna av Svängsta. Användarbarheten av den nya broövergången över
Mörrumsån kan behövas undersökas ytterligare så att den verkligen anläggs på rätt plats. Man
bör speciellt titta på kopplingen till busstorget och trafiksäkerheten för att undvika att ett vanligt
beteende inte blir att gena över Holländarevägen.
Avloppsförsörjning
Sternö avloppsreningsverk är idag högt belastat i förhållande till kapacitet och tillstånd enligt
miljöbalken. Enligt planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivningen ska nyanslutningar
göras i så liten utsträckning som möjligt. Det tillstånd som finns idag för Sternö
avloppsreningsverk överskrids redan vad gäller inkommande belastning för BOD7.
Detta innebär att det inte är möjligt att ansluta nya fastigheter eller verksamheter till
avloppsreningsverket i dagsläget. Det är inte heller möjligt för existerande verksamheter att
utöka sin existerande verksamhet om det innebär att deras utsläpp av BOD7 ökar. Kommunen
bör därför undersöka vilka åtgärder som finns för att sänka inkommande BOD-belastning till
reningsverket.
Vattenförsörjning
Länsstyrelsen anser att bebyggelse vid den sjölika formationen av Mörrumsån norr om Svängsta
och den övre vattenförekomsten Susekull inte är lämplig på grund av att den sjölika formationen
ev. kommer användas som reservvattentäkt för dricksvatten. Reservvattentäkten är tänkt att
försörja stora delar av Karlshamns kommun.
Vattenförekomsten Susekull har en god kemisk grundvattenstatus och en god kvantitativ status
och detta får inte försämras med tanke på framtida behov av dricksvattenuttag.
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Länsstyrelsen anser att de nya industriområdena inte bör utvecklas i anslutning till Mörrumsån
på grund av de höga naturvärden som finns här samt att miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte
får påverkas negativt. Vidare finns det en grundvattenförekomst belägen under Mörrumsån.
Denna är i dagsläget förorenad men ska ändå tas i beaktande vid ändring av detaljplanen. Detta
eftersom denna i framtiden skulle kunna vara en möjlig reservvattentäkt. Det måste visas hur
förekomsten ska skyddas mot mer föroreningar och hur grundvattenbildning ska premieras och
inte hindras genom bl.a. mer hårdgjorda ytor i och med asfaltering och husbyggen.
Utveckling av befintliga industriområden samt utbyggnad västerut bort från Mörrumsån och
grundvattentäkten är något Länsstyrelsen anser mer lämpligt.
I yttrandet anger kommunen att planförslaget förväntas minska utsläppen till vatten samt i övrigt
ge positiva effekter på sjöar och vattendrag.
Detta måste förtydligas. Kommunen måste inkomma med en tydlig beskrivning av hur
planförslaget förväntas minska utsläppen till vatten samt ge positiva effekter på sjöar och
vattendrag.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
I norra delen av planområdet finns ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Här finns ett tjugotal bostadsfastigheter längs Holländarevägen med branta slänter ner till
å-rummet. LIS-området har god teknisk försörjning och kan med fördel kompletteras med fler
bostäder. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen ser över nya områden för
landsbygdsutveckling för att skapa möjligheter för att även bygga på landsbygden. Kommunen
bör i samband med denna redovisning visa på de åtgärder som föreslås bidrar till utvecklingen
av landsbygden och hur åtgärden kan bidra till en ökad ekonomisk aktivitet på längre sikt.
Då området ligger i närhet till det skyddade å-rummet bör samtal med Länsstyrelsen föras vid
en vidare exploatering för att se över hur de värden och strandskyddets syften på bästa sätt kan
bevaras.
En utveckling på landsbygden bör inte enbart grunda sig på att skapa attraktiva, sjönära lägen.
Även tillgänglighet till kollektivtrafiken bör vara en faktor som borde ta plats i planeringen, då
detta kan komma att medföra investeringsbehov i vägnätet, som kan visa sig bli
underdimensionerat vid en ökande befolkningsmängd.
Föreslagna LIS-områden har bedömts vara lämpliga utifrån en övergripande nivå avseende
tillgänglighet med kollektivtrafik, hänsyn till naturvårdsprogram m.m. Länsstyrelsen vill påtala
behovet av fortsatt utredningsverksamhet avseende geoteknik, vatten- och avlopp,
markföroreningsförekomst m.m. för att ytterligare kunna klargöra områdens lämplighet för
bebyggelseutveckling.
Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sin nuvarande utformning tar bra hänsyn till de stora landburna naturvärdena inom området, som nästan helt är koncentrerade till naturreservatet
Mörrumsåns dalgång (och Natura 2000-området Mörrumsån).
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Ortsanalys – del 1
På sidan 15-20 beskrivs identifierades huvudstrukturer. Dessa ska enligt definitionen vara en
nulägesbeskrivning och underlag för Svängstas utvecklingsbehov. Länsstyrelsen funderar på om
inte naturen eller naturvärdena bör utgöra en huvudstruktur och del av nulägesbeskrivningen av
Svängsta.
Planförslagets huvuddrag
Illustrationen över planförslaget är tydligt och bra. Det är önskvärt att i denna överblick även
synliggöra behoven av gröna stråk som är av betydelse för den gröna infrastrukturen, dvs
naturens ekologiska samband. I denna illustration skulle det även vara önskvärt att visa områden
som är viktiga att utveckla med fokus på ekosystemtjänster.
Kransbebyggelsen
Stycket om grönstruktur (sid.61) skulle med fördel kunna utvecklas och beskriva den gröna
infrastrukturen och det nätverk av natur som kan stärkas eller utvecklas med hjälp av
översiktsplanen. Även ekossystemtjänsterna kan beskrivas här och hur de kan bevaras, stärkas
eller skapas.
På sid 12, omnämns att skyddsvärda träd och att man vet var de finns, men det står inget om hur
dessa ev. kommer att påverkas eller vilken hänsyn som tas till dessa i planförslaget.
Under förslaget till åtgärder på sid 13, föreslår Länsstyrelsen att man kompletterar punkterna
med en åtgärd som beskriver att hänsyn även behöver tas till grön infrastruktur, alltså till
ekosystemtjänster och värdetrakter samt gröna stråk som binder samman naturvärden.
Friluftsliv
Se kommentar under rubriken Riksintresse friluftsliv.
Länsstyrelsen anser att friluftslivets behov och utvecklingen av tätortsnära natur behöver
genomsyra strategin på ett tydligare sätt. I detta arbete vill länsstyrelsen rekommendera
kommunen att ta fram en strategi för grön infrastruktur, kartläggning av värden för friluftslivet
och en kommunal plan för friluftslivet (som därmed även gäller för Svängsta) för att på ett
tydligare sätt öka kvaliteten och långsiktigheten i dokumentet. I dessa dokument bör även
hänsyn tas till de samhällsekonomiska avväganden som grundar sig på leveransen och
utvecklingen av ekosystemtjänster i området. Länsstyrelsen anser att det vore värdefullt att
kommunen tog fram en plan för hur värden kopplade till friluftslivet kan utvecklas och stärkas.
Länsstyrelsen vill även poängtera att friluftsliv inte bara bedrivs på land. Inom attraktivt
friluftsliv finns även stora möjligheter för rekreation vid vatten, som båtliv, fiske och paddling
med mera, som dessutom är tätortsnära.
Förslaget till översiktsplan uppmärksammar att en kommande rivning av Mariebergs
vattenkraftverk kommer att ge möjligheter för sportfiske i Mörrumsån inom tätorten i en helt
annan omfattning än tidigare. Länsstyrelsen anser att det är positivt att sportfisket i större
utsträckning lyfts fram som en väsentlig del av Svängstas utveckling och kan därför ingå som
ett allmänt intresse vid framtida detaljplaner som berör å-rummet.
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Strandskydd
Strandskyddets avgränsning 100 meter (generella strandskyddet) respektive 300 meter (utvidgat
strandskydd) redovisas på karta och anges i text. Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur
kommunen förhåller sig till strandskyddet och om strandskyddets syften är förenliga med de
utvecklingsplaner som berör mark- och vattenanvändningen där frågan är aktuell.
Areella näringar
I det planförslaget har kommunen valt att peka ut områden som idag används som
jordbruksmark.
Länsstyrelsen vill påpeka att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. (MB 3kap 4§)
Om den föreslagna platsen för bebyggelse är jordbruksmark:
För att bedöma om hushållningsbestämmelser i 3 kap 4 § MB är tillämpliga bör det klarläggas
1. Om jordbruksmarken är brukningsvärd,
2. Om svaret på fråga ett är ja får bebyggelse ske för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunerna bör i sina översiktsplaner ange vad som kan utgöra brukningsvärd jordbruksmark
respektive väsentliga samhällsintressen.
Enstaka bostadshus har vid prövningar i förvaltningsdomstol inte ansetts utgöra väsentliga
samhällsintressen.
Om den aktuella marken bedöms som brukningsvärd jordbruksmark bör kommunen i första
hand undersöka om sökande kan flytta planerad bebyggelse till annan mark.
Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen anser att planen lyfter de kulturhistoriska värdena inom området och ämnar
integrera dessa vid tänkt exploatering. Länsstyrelsen vill dock påpeka att Mörrumsån är utpekat
som ett särskilt värdefullt vatten ut kulturmiljösynpunkt. Värt att notera är också att det 100åriga kraftverket vid Marieberg eventuellt kommer att rivas i samband med rivningen av
dammvallen. Om detta inträffar kommer de kulturhistoriska värdena inom södra delen av
området för översiktsplanen att sänkas. Länsstyrelsen vill därför framföra att ur
kulturmiljösynpunkt vore det positivt om kraftverket kan räddas.
Jämställdhet
Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning (NTU) är var tredje kvinna otrygga i sitt eget
bostadsområde på kvällstid. Trygghet är grunden för att ett samhälle ska vara socialt hållbart
och attraktivt att leva i. Trygghet och Säkerhet – är till stor del en jämställdhetsfråga. Av
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översiktsplanen kan kommunen med fördel redovisa platser som kan kännas otrygga både för
unga som äldre, in-vandrare och vilka insatser kommunen planerar. Planen bör förtydligas i
dessa avseenden.
Bostadsbyggande
De senaste åren har Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala delar.
Bostadsmarknadsanalysen 2018 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder, bland annat
behövs bostäder med rimliga hyresnivåer. Det rådet stort tryck på kommunala tomter, det är
många som står i bostadskön till det allmän-nyttiga bostadsbolaget och det finns ett stort tryck
på framtagande av nya detaljplaner för bostäder.
Viktiga frågeställningar är vilka det byggs för; de flyttbenägna (18-35 år), studenter eller är det
för ny arbetskraft? Detta behöver även ställas i relation till den demografiska utmaningen att vi
blir allt äldre och att färre ska försörja fler. I dagsläget är Svängsta ett område med en
överhängande vikt mot enfamiljshus, det är dock viktigt att se att det finns ett utbud av olika
boendeformer som kan passa olika gruppers behov i olika skeenden i livet vad gäller både vad
gäller upplåtelseformer, storlekar och lägen/placeringar på orten. Detta samtidigt som ortens
nuvarande identitet och värden inte går förlorade.
Det är önskvärt att bebyggelseutvecklingen tar avstamp i tydliga stråk med servicenoder och om
möjligt bör funktionsblandning ske på dessa platser och med högre exploateringsgrad. I tillägg
till dessa bör det även planeras tydliga, sammankopplade grönstrukturer i nära relation till
bebyggelsestrukturen så skapas det förutsättningar för sammanhållna områden som går att
kollektivtrafikförsörja samtidigt som det finns tätortsnära värdefull natur.
I planförslaget har man tagit bort Marieborg som utvecklingsområde för rekreation.
Länsstyrelsen vill trycka på vikten av att inkorporera rekreationsområden kopplade till den
byggda miljön för att behålla attraktiviteten i områdets bostadsområden samt öka möjligheten
att bättra människors hälsa och välbefinnande.
På sid 11 anges att planförslaget så långt som möjligt ska anpassa bostäderna till landskapet och
naturmiljön och att de gröna strukturerna på detta sätt kan bevaras så att inga onödiga barriärer
skapas för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen anser att detta behöver utredas ytterligare innan
sådana slutsatser kan dras. En grön infrastrukturplan för området identifierar värdetrakter och
värdekärnor som kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag för att säkerställa gröna
infrastrukturer inom den byggda miljön, se vidare kommentarer under naturmiljö.
Infrastruktur
I översiktsplanen föreslogs en ny sträckning för lv 126 som gick utanför Svängsta tätort. I den
fördjupade översiktsplanen är detta borta och orten kommer fortsättningsvis att ligga samlad
kring lv 126 vilket innebär en anpassning av orten till den aktuella trafiksituationen idag. Av
planförslaget så kan det antas att det blir trafikökning till följd av ökad befolkningsmängd. Ökad
trafik kan medföra behov av åtgärder infrastrukturen i området, vilket kan komma att ställa krav
på utökade gång- och cykelvägar, kollektivtrafik samt hälsa- och säkerhet i form av
bullerförebyggande åtgärder. I samband med samrådsmöten om rivningen av kraftverket i
Marieberg har det framförts önskemål från allmänheten om en bro vid, eller i närheten av,
kraftverket för att underlätta tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter till
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rekreationsområden väster om Mörrumsån. I fördjupningsarbetet till översiktsplanen föreslås
också en ny broövergång vid det gamla kraftverket.
Miljökvalitetsmål
Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen har beslutats av riksdagen och är ett löfte till
framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. För att
underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljömålen fastställer regeringen etappmål
inom prioriterade områden. Etappmålen ska vara vägledande för allas miljöarbete, precis som
miljömålen. Minst 7 av etappmålen är relevant för stadsutvecklingen, vilket bör beaktas i
översiktsplanen. Det är viktigt att miljökvalitetsmålen beskrivs som planeringsförutsättningar
och att det finns en beskrivning och analys om planen främjar eller motverkar
miljökvalitetsmålen.
I rapporten Miljömål i Blekinge 2018:12 ges en översikt över miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen lyfts åtgärder som
behöver genomföras i länet för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås.
Åtgärdsprogrammet inkluderar även åtgärder för en minskad klimatpåverkan från Klimat- och
energistrategin.
Konsekvenser, miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Sammanfattningsvis görs bedömningen att planförslaget inte motverkar miljömålen.
Länsstyrelsen anser att en översiktsplan dock bör nyttjas för att främja och stärka miljömålen
samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur i högre grad. Det vore önskvärt att
miljökonsekvensbeskrivningen även redogjorde för positiva konsekvenser.
Den tematiska avgränsningen har bland annat identifierat Naturmiljö och rekreation som ett
område som kan påverkas av planförslaget. Det vore önskvärt ifall det framgick om detta
inkluderar grön infrastruktur och ekosystemtjänster.
Det står vidare att ”intentionen i planförslaget är att så långt som möjligt anpassa bostäderna
till landskapet” (sid 8). Länsstyrelsen ser gärna en utvecklad beskrivning av på vilket sätt dessa
anpassningar planeras.
På sid 10 anges att riktlinjer har tagits fram ”för respektive utvecklingsområde, för att bland
annat minska påverkan på naturmiljön, grön infrastruktur och möjligheterna till rekreation.”
Länsstyrelsen saknar dessa kopplingar, det går att se riktlinjer för att värna om friluftslivet, men
inte riktlinjer som direkt kopplar till grön infrastruktur eller naturmiljön.
MKB:n identifierar att torrperioder kommer att öka i framtiden och att värmeböljor kommer att
öka risken för negativ påverkan på människor hälsa i tätorter. Det vore önskvärt om kommunen
här kan göra en koppling till vikten av grönska och grönområden i städer. Samma sak gäller de
lågpunkter och behov av svämplan som har identifierats. En rekommendation för hur dessa
skulle kunna utvecklas, exempelvis med våtmarker, dagvattendammar eller gräsytor, skulle öka
resiliensen för framtiden och tydliggöra kopplingar till grön infrastruktur.
Länsstyrelsen anser vidare att det vore önskvärt att översiktsplanens konsekvenser tydligare
synliggjordes utifrån ett miljömålsperspektiv genom preciseringar för miljökvalitetsmålen God
bebyggd miljö och Frisk luft samt övriga relevanta miljömål.
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Mål, planer och program
Länsstyrelsen anser att ändringen av översiktsplanen som berör Svängsta har en bra koppling till
hållbarhet. Under kapitlet om Mål, Planer och Program nämns miljökvalitetsmålen vilket är
bra, men det vore även klokt att här knyta samman dokumentet med det regionala
åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i Blekinge och då särskilt det fokusområde som
kopplar till utvecklingen av den bebyggda miljön. Här föreslås konkreta åtgärder som kan
implementeras i översiktsplanen.
Länsstyrelsen saknar även omnämnande av grön infrastruktur som en målsättning för en hållbar
utveckling av Svängsta. Definitionen av grön infrastruktur är ”Grön infrastruktur är nätverk av
natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors
välbefinnande.” Grön infrastruktur är ett synsätt/verktyg som gynnar hållbarhet, dvs.
ekologiska, ekonomiska och sociala vinster, genom naturliga lösningar. Framtida exploatering
ska ta största möjliga hänsyn till grön infrastruktur för att trygga framtidens leverans av
ekosystemtjänster och därmed människor välbefinnande.
Även de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, bör vara viktiga mål för den framtida
utvecklingen av Svängsta, vilka helt saknas i planbeskrivningens redogörelse.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med samhällsplanerare Anna Martinsson som
föredragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö, Länsfiskekonsulent Lars
Lundahl, antikvarie Karl-Oskar Erlandsson, vattenskyddshandläggare Marie Wennerbäck,
vattenskyddshandläggare Susanna Svensson, miljöhandläggare Stefan Andersson, samordnare
friluftsliv och grön infrastruktur Jenny Hertzman, områdesskyddssamordnare Åke Widgren,
samt energi- och klimatstrateg Sabina Berntsson.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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SVÄNGSTA 2040 - ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SVÄNGSTA TÄTORT
- KARLSHAMNS KOMMUN, BLEKINGE LÄN

Särskilt utlåtande
Arbetet med ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj 2015 och är ett kommunövergripande dokument. I
översiktsplanen är Svängsta utpekad som en viktig tätort för kommunen och som ett område med
stor potential att kunna utvecklas.
Det finns en generell viljeriktning från kommunens sida att Svängsta ska förtätas med naturnära och
attraktiva boenden samtidigt som närings- och föreningslivet ska stärkas och ortens kulturmiljöer
bevaras. Ett fördjupningsarbete som pekar ut möjligheter för en sådan utveckling är ett viktigt steg
mot en hållbar utveckling för både Svängsta och kommunen som helhet.
Under våren 2018 inleddes planarbetet med en tidig dialog och workshop med de som bor och verkar
i Svängsta. Under hösten 2018 och vintern 2018/2019 har dialogen fortsatt med både kommunens
egna tjänstepersoner, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Svängstas samhällsförening.
Hösten 2019 ställdes planen ut på samråd för allmänheten och myndigheter att ta del av. Under
vintern 2019/2020 reviderades planförslaget något och ställdes sedan ut för granskning under våren
2020. Sommaren 2020 genomfördes de sista justeringarna av planarbetet inför dess antagande.

Vad är ett särskilt utlåtande?
Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som
kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till. Det särskilda
utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga
översiktsplanehandlingarna. Om synpunkter som inkommit under granskningstiden inte kan
tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt motiveras. Om planförslaget ändras väsentligt efter
granskningstiden, ska kommunen låta förslaget granskas på nytt

Hur har granskningen gått till?
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 att godkänna upprättat förslag till
granskningshandling daterad 2020-03-18. Planförslaget ställdes sedan ut under perioden 27 april –
26 juni 2020. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset
i Karlshamn, samt på biblioteket i Svängsta. Delar av materialet har även funnits på Karlshamns
kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla 27 april 2020 samt i ortstidning
den 25 april 2020. Underrättelse om granskningen, d v s kungörelsen, samt granskningshandlingar
sändes torsdagen den 22 april 2020 till berörda aktörer. Före granskningen sändes kopia på
handlingar hörande till planförslaget till Länsstyrelsen i Blekinge län samt övriga enligt sändlista.
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Inkomna yttranden före granskningstiden

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i bilagan
”Samrådsredogörelse”, daterad 2020-03-18.

Inkomna yttranden under granskningstiden

I samband med granskningen inkom totalt 13 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsavdelningen.

Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Utbildningsnämnden
Räddningstjänsten
Karlshamn Energi Vatten AB
Kulturnämnden
Lantmäteriet
Teknik- och fritidsnämnden
Miljöförbundet Blekinge Väst
Region Blekinge
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Elkänsligas Förening i Blekinge

2020-06-23
2020-06-16
2020-06-03
2020-06-05
2020-06-11
2020-06-11
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-23
2020-06-25

Enskilda
13. Bengt Åke Henriksson

2020-06-24
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och övriga
sammanslutningar
1. Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit granskningsförslag för fördjupning av
översiktsplan för Svängsta tätort i Karlshamns kommun.
Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun
Gällande översiktsplan för Karlshamns kommun vann laga kraft i maj 2015.
I kommunens översiktsplan beskrivs Svängsta som ett levande samhälle med en tydlig
identitet. Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och företagande ska
utvecklas. Att vårda historien, verka för ett naturnära attraktivt boende och en bra skola
är viktiga målsättningar. En annan är att det ska finnas en mark- och planberedskap för
såväl bostäder som verksamheter av olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I
övrigt är ortens sportanläggningar samt frilufts- och rekreationsområden viktiga
basresurser liksom de värdefulla natur- och kulturmiljöerna längs Mörrumsån.
I översiktsplanen lyfts även att en fördjupad översiktsplan ska upprättas innehållande en
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till både boende och kommunen
om vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i just Svängsta. För att behålla
levande centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras.
Utgångsläget för ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. En
förutsättning för utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt
som det skapas förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.
Länsstyrelsens roll
Enligt 3 kap. 16 § plan och bygglagen ska Länsstyrelsen under granskningen särskilt ange:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 2. förslaget kan
medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Lag (2020:76).
En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den
ska på ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse
för hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL).
Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Nytt är också
att det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka översiktsplanens
strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet, jämställdhet och
användbarhet.
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Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn
till klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk
kommunikation (2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL).
Sammanfattning
Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget för att på ett mer ingående sätt ge
Svängsta möjlighet att utvecklas och se de möjligheter som orten besitter. Länsstyrelsen
ser däremot att bullerfrågan i de nya bostadsområdena samt värden av grönstruktur
fortsätter utredas och belysas även i kommande detaljplanearbeten. Mörrumsåns vikt och
värden ställer stora krav på hur orten bör planeras och utvecklas för att kunna tillgodose
invånarna.
Länsstyrelsens yttrande fokuserar på de frågor som Länsstyrelsen är skyldig att bevaka i
granskningen av ändringen av översiktsplanen enligt 3 kap. § 16, vilket ger grundlag för
överprövning av senare detaljplaner och beslut om lov i de fall de inte hanteras i planen.
Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Utpekade riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet nu och i framtiden. Det är viktigt att översiktsplanen tydliggör hur
riksintressena och dess influensområden avses tillgodoses i planeringen utifrån den
utveckling som föreslås. I översiktsplanen ska avväganden mellan eventuellt motstridiga
intressen göras där kommunens ställningstaganden, och de konsekvenser som planen kan
tänkas få på riksintressenas funktion ska framgå.
Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i Mörrumsån och får således inte påverkas negativt
av planerade exploateringar. Länsstyrelsen ser däremot positivt på att kommunen inser
vikten av att dessa områden ska visas hänsyn i kommunens översikts- och detaljplanering
och inte påverkas negativt av kommande tänkt bebyggelse.
Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 §
Se under rubriken för naturmiljö
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 §
Se under rubriken för naturmiljö
Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats.
Luftfartsverket samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över
detaljplanen. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan
genomföras och skickas till berörda flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller
miljötillstånd finns) ska också blanketten flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen
SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
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Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom
tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se
www.forsvarsmakten.se där blankett finns.
Områdets östra delar ligger dessutom inom område med särskilt behov av hinderfrihet.
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB
Se under rubriken för naturmiljö
Natura 2000
Länsstyrelsen anser att kommunen tillgodosett Länsstyrelsens tidigare kommentarer
kopplat till naturreservatet Mörrumsåns dalgång som sträcker sig drygt 1 mil längs
Mörrumsån mellan Svängsta i söder och Hemsjö i norr. Mörrumsån är även ett av
Sveriges artrikaste vattendrag. Se vidare under rubrikerna vattenförsörjning samt natur.

Kommentar: Noteras.
Buller
I beskrivningen av Västra Öjavad nämns att utredningar kring buller och trafiklösningar
ska tas fram. Detta är det enda utvecklingsområde i planbeskrivningen som nämner
buller. Om det är så att buller inte bedöms vara ett större problem i övriga områden bör
detta framgå tydligare. Förutom Öjavad ser kommunen risk för ökat buller längs länsväg
126, genom centrum. För att göra trafiksituationen säkrare i centrum föreslås tung trafik
ledas runt centrum, dock bedöms omledningen av trafiken inte kunna göras innan 2040.
Hur buller kommer förändras av de övriga föreslagna åtgärderna framgår inte tydligt.

Kommentar: Bullerproblematiken har förtydligats i de områden där det bedöms vara
nödvändigt att belysa i detta skede. Ett stycke har lagts till i avsnittet om centrala Svängsta.
Centrala Svängsta har även försetts med riktlinjer för att förtydliga ställningstaganden i
fördjupningsarbetet och där framgår det att bullerproblemtiken ska utredas i framtida
detaljplanearbeten.
Buller beskrivs återkommande i dokumentet, bland annat står det på sida 63 att en ökad trafik
i Svängsta bedöms kunna leda till ökade bullernivåer, vilket är en bedömning av hela
planområdet. Det står även att detta ska detaljstuderas innan vidare exploatering.
På sida 65 har samtliga beskrivningar av nya vägförbindelser förtydligats med att
trafiklösningar/bullerpåverkan/konsekvenser ska detaljstuderas vid framtida detaljplanearbete.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ny reglering av MKN för vatten och för
annat än vatten har trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Försämringsförbudet och
äventyrandeförbudet införs i en ny bestämmelse om MKN för vatten i 5 kap. 4 § MB.
Undantagen från rimlig-hetsavvägningen i 2 kap. 7 § st. 2-3 avseende gränsvärdesnormer
flyttas till 5 kap. 5 § MB och förtydligas gälla för ”miljökvalitetsnormer som avses i 2 §
första stycket 1 för annat än vatten”. Rimlighetsavvägningen kvarstår i 2 kap. 7 §, men
med ett nytt andra stycke som pekar på 5 kap. 4-5 §§.
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MKN för vatten
I översiktsplanen bör det framgå vilka miljökvalitetsnormer som gäller för respektive
berörd vattenförekomst, ytvatten såväl som grundvatten, samt nuvarande statusklassning.
Information finns i databasen VISS.

Kommentar: Detta finns redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen på sida 22-23.
MKN för luft
Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur luftkvaliteten ska säkerställas. Med nya
bostadsområden alstras mer trafik och åtgärder för att säkerställa att luftföroreningar inte
överskrider några gränsvärden samt att andelen partiklar inte ökar behöver utvecklas.

Kommentar: Detta finns redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen på sida 22-23. Avsnittet

om luftkvalitetsnormen har utvecklats.

Minskad klimatpåverkan
Länsstyrelsen ser gärna att energifrågans koppling till övriga planeringsfrågor belys
ytterligare i den fördjupade översiktsplanen. Förutsättningarna för elförsörjning är redan
välbeskrivet, och även vindkraft och fjärrvärme nämns. Strategier för solenergi behöver
också behandlas, i översiktsplan eller fördjupad översiktsplan, för att visa hur kommunen
kan underlätta och stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme. Även
strategier för en utbyggnad av ladd-infrastruktur för elfordon bör finnas med. Här kan
länsstyrelsens planeringsverktyg ”Regional infrastrukturplan” vara ett stöd.

Kommentar: I planbeskrivningen har energifrågans koppling förstärkts enligt Länsstyrelsens
synpunkter. På sida 71 har ett nytt stycke tillförts som handlar om just minskad klimatpåverkan
och hur planförslaget kan främja en sådan utveckling. Även förslag kring förnybar energi har
förtydligats i både ortsanalysen (sida 24) och i planförslaget (sida 42, 46 och 71).
Avloppsförsörjning
Texten om vatten och avloppsförsörjning har förtydligats och länsstyrelsens synpunkter
har beaktats. Vid framtida utbyggnad av Karlshamns kommun är det är viktigt att det
finns kapacitet i vatten- och avloppsreningsverk för en miljömässigt hållbar utveckling.

Kommentar: Noteras.
Vattenförsörjning
Kommunen har bemött synpunkterna i länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2019-11-20
och beaktat dem. Länsstyrelsen vill ännu en gång understryka vikten av en hållbar
dricksvattenförsörjning och att denna aspekt tas med i samtliga delar i det fortsatta
planarbetet. Likaså att den regionala vattenförsörjningsplanen ska genomsyras i fortsatt
planarbetet.

Kommentar: Noteras.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
Texten kopplat till de vidare utredningar som behövs vid framtida exploateringar har
förtydligats och länsstyrelsens synpunkter har beaktats. Länsstyrelsen vill fortfarande lyfta
vikten av samtal med Länsstyrelsen vid en vidare exploatering för att se över hur de
värden och strandskyddets syften på bästa sätt kan bevaras då området ligger i närhet till
det skyddade å-rummet.

Kommentar: I planbeskrivningen beskrivs LIS-området vid Holländarevägen på sida 53.

Där framgår det följande: ”Dialog med länsstyrelsen är viktig att ha vid en vidare exploatering
gällande hur de värden och strandskyddets syften på bästa sätt kan bevaras då området ligger i
närheten till det skyddade å-rummet.” Kommunen anser därmed att länsstyrelsens synpunkt har
beaktats.
Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att kommunen har tydliggjort vikten av gröna strukturer som är
värdefulla för såväl naturvärden, ekologiska samband och värden för friluftslivet. Stråken
och korridorer mellan natur- och friluftslivsområden kan tydliggöras ytterligare i de planer
(naturvård, friluftsliv och grönstruktur) som Karlshamns kommun har beviljats LONAbidrag för att ta fram under de kommande åren. Den gröna ovalen på illustrationerna på
sid. 20 respektive 65 skulle behöva förklaras tydligare. I övrigt ser Länsstyrelsen det som
mycket positivt att värdena för friluftsliv lyfts fram i denna illustration. Relevanta
kopplingar till Agenda 2030. miljökvalitetsmålen och det regionala åtgärdsprogrammet för
miljökvalitetsmålen har framhävts i förslaget och kravet på hänsyn vid ny bebyggelse har
understrukits, vilket är positivt.

Kommentar: Illustrationerna har förtydligats enligt beskrivningen ovan.
Friluftsliv
Se under rubriken för naturmiljö
Strandskydd
Se under rubriken för LIS-område
Areella näringar
Som i samrådsskedet ser Länsstyrelsen vikten av att påpeka att i planförslaget har
kommunen valt att peka ut områden som idag används som jordbruksmark. Länsstyrelsen
vill påpeka att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk. (MB 3kap 4§)
Enstaka bostadshus har vid prövningar i förvaltningsdomstol inte ansetts utgöra
väsentliga samhällsintressen. Om den aktuella marken bedöms som brukningsvärd
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jordbruksmark bör kommunen i första hand undersöka om sökande kan flytta planerad
bebyggelse till annan mark.

Kommentar: Brukningsvärd jordbruksmark ligger främst inom grönområden i planförslaget.

En liten del tangerar med bostadsutveckling i sydöstra delen av planförslaget. Information om
brukningsvärd jordbruksmark finns både på sida 25 i planbeskrivningen samt sida 7, 10, 25 i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen noterat att kraftverket i Marieberg bör
bevaras för att inte sänka kulturmiljövärdena i de södra delarna av området. Länsstyrelsen
noterar dock att kommunen inte har rådighet över kraftverket. Som kommun har man
stora möjligheter att arbeta för att kraftverket bevaras, genom att använda sina resurser till
att hitta en ny användning för kraftverket som kommer att gynna kulturmiljö och även
andra intressen beroende på användning. Detta avser själva kraftverksbyggnaden på
platsen och inte dammkroppen som sådan.

Kommentar: Noteras.
Bostadsbyggande
De senaste åren har Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala
delar. Bostadsmarknadsanalysen 2020 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder,
bland annat behövs bostäder med rimliga hyresnivåer. Det rådet stort tryck på
kommunala tomter, det är många som står i bostadskön till det allmännyttiga
bostadsbolaget och det finns ett stort tryck på framtagande av nya detaljplaner för
bostäder.
I dagsläget är Svängsta ett område med en överhängande vikt mot enfamiljshus, det är
dock viktigt att se att det finns ett utbud av olika boendeformer som kan passa olika
gruppers behov i olika skeenden i livet vad gäller både vad gäller upplåtelseformer,
storlekar och lägen/placeringar på orten. Detta samtidigt som ortens nuvarande identitet
och värden inte går förlorade.
Länsstyrelsen lyfte i sitt samrådsyttrande vikten av rekreationsområden kopplade till
byggd miljö för såväl bostadsområdenas attraktivitet samt ökat välbefinnande och hälsa
hos människor. Kommunen svarar att ”riktlinjer som handlar om att nya byggnader ska
anpassas till landskapets rådande miljö bedöms vara så pass breda och generella att de kan
finnas med i planförslaget utan vidare utredningar eller slutsatser. Sådana riktlinjer är till
för att den frågan ska uppmärksammas och utredas mer detaljerat i senare skeden, innan
exploatering.” Länsstyrelsen vill fortfarande belysa vikten av att dessa riktlinjer inte sedan
försvinner och/eller prioriteras bort i detaljplaneskedet. Något som är lätt hänt när
riktlinjerna blir för generella.

Kommentar: Riktlinjer och beskrivningar kring anpassning av landskapet och rådande miljö

har efter granskningen förtydligats för att inte vara för generella enligt länsstyrelsens beskrivning
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ovan. I delområde Södra Abborresjön står inte längre anpassningen med som en ensam riktlinje
utan beskrivs i text. Begränsad byggnadshöjd beskrivs som ett sätt att anpassa byggnader till
omgivande landskap för att inte påverka rådande miljöer. Anpassningen bedöms vara en del av
riktlinjen ”Minimera intrång på befintligt rekreationsområde runt Abborresjön”, vilket är varför
den inte står som en egen riktlinje.
Miljökvalitetsmål
Kommunen har på ett föredömligt sätt arbetat in det regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen. Minst 7 av etappmålen är relevant för stadsutvecklingen, vilket bör beaktas i
översiktsplanen. Det är viktigt att miljökvalitetsmålen beskrivs som
planeringsförutsättningar och att det finns en beskrivning och analys om planen främjar
eller motverkar miljökvalitetsmålen. I rapporten Miljömål i Blekinge 2018:12 ges en
översikt över miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. I det regionala
åtgärdsprogrammet för miljömålen lyfts åtgärder som behöver genomföras i länet för att
generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås. Åtgärdsprogrammet inkluderar
även åtgärder för en minskad klimatpåverkan från Klimat- och energistrategin.

Kommentar: Noteras.
2. Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och bifalla förslaget gällande förändrad
översiktsplan för Svängsta tätort.
Sammanfattning
Efter genomgång av planhandlingarna (det nya förslaget gällande översiktsplan för
Svängsta) och samrådsredogörelse (sammanställning och bemötande av inkomna
yttranden) kan konstateras att BUS-nämndens tidigare synpunkter gällande förslaget, har
beaktats. Detta gäller såväl förskolans/skolans behov avseende lokaler och utemiljöer
som trafiksituation. Förändringarna gör att översiktsplanens innehåll och utformning
uppfyller utbildningsförvaltningens behov och önskemål.

Kommentar: Noteras.
3. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra.

Kommentar: Noteras.

4. Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB)
Vi skulle vilja att följande text är med i beskrivningen under rubriken avlopp ”Spillvatten
kommer gå till Stärnö reningsverk som är REVAQ certifierat. Det innebär att extra höga
krav ställs på spillvattnet och att endast normalt hushållsspillvatten får släppas till
spillvattennätet.”
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Kommentar: Detta har förtydligats i planbeskrivningen på sida 70.
Flera av miljökvalitetsnormerna berör vatten och i förlängningen dagvattnet och dess
renhet. I dagsläget är det främst vid nya detaljplaner och utbyggnader som frågorna kring
dagvattenrening kommer upp och behandlas. Sannolikt kommer det i framtiden även
behövas göras åtgärder även i det befintliga dagvattennätet. Det är ofta betydligt svårare
att få till dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse då mycket av marken redan har en
användning och dagvattenrening behöver markyta för att kunna ske på ett bra, hållbart
och kostnadseffektivt sätt. Kraven på det flöde som dagvattenledningsnätet ska klara samt
ökade klimatkrav gör att stora delar av dagvattenledningsnätet behöver dimensioneras
upp. Ett sätt för att öka kapaciteten är att göra fördröjningsanläggningar på ledningsnätet.
Dessa kan även fungera som reningsanläggningar samt ha mervärde som grönområde.
VA har gjort en inventering av ytor som ur VA‐teknisk och befintlig markanvändning
skulle kunna vara lämpliga för dagvattenrening och eller fördröjning. Ytorna framgår av
bifogad PDF samt DWG. Typ av anläggning varierar beroende på platsens egenskaper
samt dagvattnets egenskaper. Dagvatten från vägar, parkeringar och verksamheter har
större reningsbehov än villaområden. Väster om Mörrumsån samt Södra och norra delen
av östra sidan Mörrumsån har relativt bra förutsättningar att kunna anordna bra
dagvattenåtgärder. De centrala delarna av östra sidan samt längsmed väg 26 på östra sidan
Mörrumsån är förutsättningarna lite svårare.
Ytorna är inte inmätta och det är inte utfört några beräkningar på ytbehov eller flöde.
VA skulle vilja att dessa ytor på något sätt kommer med i översiktsplanen så att
dagvattenfrågan belyses och att dessa ytor inte utan anledning används till andra ändamål.

Kommentar: Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och de ytor som beskrivs ovan

har lagts till i planbeskrivningen på sida 69. Det framgår i planbeskrivningen att ytorna inte är
exakt inmätta och att en dialog krävs med KEVAB i samband med framtida planeringsarbeten.
5. Kulturnämnden
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Förslaget till översiktsplan har
till syfte att identifiera möjligheter för hur Svängsta i framtiden kan utvecklas med fler
attraktiva bostäder samtidigt som ortens kulturella värden och identitet som gammal
industriort bevaras.
Planförslaget är indelat i tre delar som alla föreslår någon form av utveckling av Svängsta
tätort. I centrala Svängsta föreslås nytt torgrum vid befintligt centrum som ska integrera
med både verksamhetsområde vid Brovägen, Halda Utvecklingscentrum samt
Svängstaparken. De största utmaningarna i centrala Svängsta är barriären som länsväg 126
skapar, nivåskillnaderna till å-rummet och de restriktioner Mörrumsån för med sig.
I kransbebyggelsen föreslås bostads- verksamhets- och serviceutveckling på flertalet
platser runt om i Svängsta. Svängstabadet är en viktig punkt som har diskuterats och som
föreslås ligga kvar på befintlig plats men kompletteras med andra funktioner och
aktiviteter. Den största utmaningen i kransbebyggelsen är att skapa knutpunkter som
Granskningsutlåtande • Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

331

Antagandehandling 2020-08-19

11

faktiskt nyttjas och som skapar liv och rörelse i orten året om. Vid Hundsjön och
Abborresjön föreslås främst bevarande och förvaltning av redan befintliga
rekreationsområden, men även att kopplingen mellan de två sjöarna förstärks. Den stora
utmaningen i det här området är att koppla de stora rekreationsområdena till övriga
bostadsområden i Svängsta men även göra dem synliga och tillgängliga.
Yttrande
Att vid planeringen av förändringar och utveckling i centrala Svängsta är det av yttersta
vikt att värna de kulturella värdena och bevara ortens identitet och särprägel med
bebyggelse, anläggningar och miljöer knutna till ortens industrihistoria och närheten till
Mörrumsån. Det är viktigt att Inte bara bevara utan även sprida kunskap om området och
varsamt använda kulturarvet i nya sammanhang som kulturarenor, rekreationsområde,
mötesplatser och för nya verksamheter. På så sätt kan dagens och framtidens invånare i
Svängsta få tillgång till historien men också ges möjlighet att skapa nytt och eget.
Området längs ån och den äldre industribyggelsen bör utformas så att det blir mer
tillgängligt för aktiviteter och arrangemang för Svängstabor och besökare.
Laxaleden är en attraktiv vandringsled med ca 100 skyltar med information om områdets
historia. En natur- och kulturskatt värd att bevara men både leden och framförallt
informationsskyltarna är i behov av upprustning. Informationen längs leden bör
kompletteras med hjälp av ny teknik som ger större utvecklingsmöjligheter och
tillgänglighet samt kräver mindre fysiskt underhåll.
Svängsta Medborgarhus bör lyftas fram, utrustas och öppnas för aktiviteter av olika slag.
Byggnaden är en arkitektonisk pärla från 1950-talet ritat av, stadsarkitekten i Karlshamn
1945-1965, Einar Hedman. Många tidstypiska detaljer och möbler finns bevarade. Huset
är väl lämpat för kulturarrangemang med bland annat en stor scenkonstlokal och har
utrymmen för föreningsliv. Huset har en stor potential för utveckling av aktiviteter som
skulle kunna nå och engagera fler grupper i Svängsta.
Svängsta bibliotek är en viktig nod i ortens direkta centrum. Biblioteket har god
tillgänglighet med bemanning tre dagar i veckan men också Meröppet vilket ger generös
tillgång till att låna böcker, kopiera, använda datorer och låna möteslokal alla dagar i
veckan. Biblioteket är en god resurs som kan utvecklas än mer i samverkan med övriga
samhället.

Kommentar: Noteras. Frågor kring natur- och kulturfrågor har förtydligats och utvecklats på
sida 42, 54 och 67 enligt synpunkterna ovan.

6. Lantmäteriet
Ändring av översiktsplan för Svängsta tätort, Svängsta 2040
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-18) har följande
noterats: Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter kring planförslaget.

Kommentar: Noteras.
7. Teknik- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande. Syftet med ändringen är
hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och samtidigt skapa förutsättningar för
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upprustning av befintliga miljöer. Genom att ta fram ett mer detaljerat planeringsunderlag
för utvecklingen av Svängsta kan en helhetsbild över tätortens möjligheter tas fram och
vägleda framtida beslutsfattanden.
Yttrande från gata och trafik
De synpunkter som lämnats in i ett tidigare skede har tagits i beaktning och enheten har
därför vi inget ytterligare att tillägga.
Yttrande från park och natur
Inga ytterligare synpunkter på översiktsplanen för Svängsta tätort, utöver de som
lämnades i samrådsskedet.
Yttrande från fritid
Fritidsenheten lämnade ett yttrande som antogs i teknik och fritidsnämnden 2019-11-13.
I samrådsredogörelsen anser fritidsenheten att enhetens kommentarer har tillgodosetts
och även i vissa fall stärkts.

Kommentar: Noteras.
8. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill med anledning av detta framföra
följande: Undertecknad bedömer att förbundets tidigare (i samrådet) lämnade synpunkter
har tillgodosetts och arbetats in i handlingarna (i Översiktsplanen respektive
miljökonsekvensbeskrivningen). Miljöförbundet har således inget att erinra.

Kommentar: Noteras.
9. Region Blekinge
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra
ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur och bildning. Region Blekinge har tagit del av
granskningshandlingen ”Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, Karlshamns
kommun, Blekinge län”.
Region Blekinge ställer sig fortsatt positiva till att detta fördjupningsarbete för Svängsta
har tagits fram och nu är ute på granskning, för att mer djupgående studera orten
utvecklingsmöjligheter.
Viljeinriktningen från kommunens sida är att Svängsta ska förtätas med naturnära och
attraktiva boenden samtidigt som närings- och föreningslivet ska stärkas och ortens
kulturmiljöer bevaras.
Regionfastigheter vill belysa att vård och hälsa är en strategisk fråga kopplad till andra
primära och långsiktiga behov i samhällsbyggnadsprocessen. För att förbättra
samplaneringen gällande vård i kommun och region, har Boverket påbörjat en förstudie
om Hälsoplanering. Regionfastigheter ser fram emot en framtida dialog kring detta.
I dagsläget bedrivs det inte längre någon vårdverksamhet på orten. I takt med ett ökat
invånarantal, kan dock behovet av en vårdcentral uppstå på nytt i framtiden.
Region Blekinge har inget mer att tillägga. Vi anser att kommunen har tagit till sig av våra
synpunkter på samrådshandlingen och noterat våra kommentarer, för att ha det med sig i
det kommande planarbetet i och kring Svängsta tätort.
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Kommentar: Noteras.
10. Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2019-10-15 svarat på berörd remiss.
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag. Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några
anläggningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från
Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet
för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni
välkomna att höra av er till oss.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta
via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer
och stationsområden.
Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel
etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska
kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå:
”© Affärsverket svenska kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020– 2029. Detta dokument finns publicerat
på vår webbplats, www.svk.se.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät
går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt
material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer
skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på
detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till:
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg

Kommentar: Noteras.
11. Trafikverket
Trafikverket har tagit del av handlingarna från samrådsredogörelsen och har inget
ytterligare att erinra. Redaktionell synpunkt är att det saknas del av mening på s 42 ang.
trafiksäkerheten.

Kommentar: Noteras. Stycket om trafiksäkerhet har setts över i antagandehandlingen.
12. Elkänsligas förening i Blekinge
Det är anmärkningsvärt att det under Nationella miljömål 6, säker strålning, utvecklat på
sid 29, helt saknas utredning om strålning från befintliga mobilbasstationer. Vi kan inte
tolka det på annat sätt än att det är ett försök av kommunen att undanhålla den trådlösa
teknikens problem för Svängstaborna. Allt arbete i Sverige och Sveriges Kommuner skall
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utgå från Europarådets Resolution 1815 från 2011. Då den inte tycks vara bekant i
kommunen medsänder vi en kopia 1-(5).
Varken mobilsändarna på vattentornet vid skolan eller masten söder om Abborresjön är
överhuvudtaget inte med på kartan eller nämnda!
Övermiljödomstolen har också en gång för alla fastställt att basstationer för mobilteknik
skall klassas som miljöfarlig verksamhet, och behandlas som sådan.
Det bör påpekas att de referensvärde gällande strålning som gärna SSM
strålskyddsmyndigheten gärna refererar till bara gäller akut uppvärmning under 6 min.
Det har inget med att göra med långtidspåverkan. Där finns inget referensvärde.
Därför föreslår vi att en utredning om masternas miljöpåverkan tillförs på
översiktsplanen!

Kommentar: Det har inte varit kommunens avsikt att undanhålla eventuella
frågor/problematik kring trådlös teknik. Information om mobilmaster och strålning har lagts till
i både planbeskrivningen (sida 70) och i miljökonsekvensbeskrivningen (sida 19).
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Kopia av parlamentariska församlingen, resolution 1815 (2011):
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Yttranden från enskilda
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13. Bengt-Åke Henriksson
Vid informationsträffen utanför COOP, Svängsta 23 Okt. 2019, var vi flera som lämnade
synpunkter om mobilmasterna inom området och deras strålning. Närvarande var Anna
Lyggemark och Jesper Bergman från kommunen.
När det färdiga förslaget kommit ser vi att masterna överhuvudtaget inte finns med. Det
är inte OK.
Det måste vara ett medvetet val av kommunen att utesluta strålning från masterna.
Problematiken kan inte vara okänd då för flera år sedan föräldraföreningen där jag ingick
protesterade mot 3G sändare på vattentornet och tog fram fakta om riskerna med 3G. Då
fanns det inte mycket forskning men nu i efterhand kan vi konstatera att våra farhågor var
riktiga.
Några ej vetenskapliga noteringar efter 3G sändaren kom till. Vi vet genom tidningarna
att det förekommit cancer fall på skolan. Det har varit cancer fall bland närboende även
färska i nu tid. Även cancer fall bland hundar. För egen del, har jag varit tvungen att
skärma av delar av huset for att överhuvudtaget kunna sova. Nervösa besvär som jag
aldrig upplevt tidigare, onormal trötthet. Insekter minskat med 90 %. Fåglar minskat med
70 % bara skator och kajor klarar sig. Inga fågelungar i holkarna.
Visserligen hävdar SSM strålningsmyndigheten att strålning från basstationer är ofarlig.
Men tittar man ut över Europa finns det 20000 forskningsrapporter om olika problem
med trådlös teknik.
Om man inte tror på forskning kan man använda sunt förnuft! Värmestrålning är farlig
man kan bränna sig, solljus är mycket farligt det vet alla, radioaktiv strålning är också
farlig det vet man nu, alla dessa finns naturligt och människan har försökt att anpassa sig,
men den del av spektrum som vi nu använder for trådlös teknik och inte finns naturligt,
är helt ofarlig det tål vi hur mycket som helst! Troligt? Knappast!
I vilket fall som helst har Miljööverdomstolen klassat mobilsändare som miljöfarlig
verksamhet, så en miljökonsekvensbeskrivning måste göras. Stat och kommun skall följa
Europarådet resolution 1815. Om man följer de rekommendationer som oberoende
forskare i Europa utformat: Från basstation till bostäder minst 500 m, till förskola, skola
och sjukhus 1500 m. Då faller hela förslaget till det nya boendeområdet i Svängsta (se
bild) Vi har nu 30 m till skolan. Det är inte acceptabelt. Förskola mitt mellan masterna!
Det kan inte bli sämre. Det kan ge höga strålningsvärden!
Vid byggande mellan förskola och Abborresjön skulle avskärmning från skogen försvinna
och ge ännu högre strålningsvärde.
Jag har kontaktat representant för Svängsta Samhällsförening men då det är mötesstopp
på grund av Corona kommer de ej att lämna utlåtande.
Men jag fick synpunkter:
•
•

Då det finns en ny lag som säger att nätbolag måste upplåta sina master till andra.
Flytta alla sändare på vattentornet och masten vid Abborresjön till masten vid
Kärrsjön.
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Riv masten vid Abborresjön!

Då kan hela byggnadsförslaget genomföras, och avstånd till bostäder och skola, förskola
hållas.
Min bedömning är att förr eller senare blir dessa avstånd tvingande bestämmelser från
EU. Svängsta kan gå före i kommunen!
Bilaga l. Kartor med master inritade och gränser
Bilaga 2. Sammanställning gränsvärde i olika länder.
Bilaga 3. Skador vid olika exponeringsnivåer.
Bilaga 4. Spektrum över olika frekvenser och användning.

Kommentar: Det har inte varit kommunens avsikt att undanhålla eventuella
frågor/problematik kring trådlös teknik. Information om mobilmaster och strålning har lagts till
i både planbeskrivningen (sida 70) och i miljökonsekvensbeskrivningen (sida 19).

Ändringar i planförslaget efter granskningen

Med hänsyn till, under granskningen, inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts inför
antagandet.
Planbeskrivningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förtydligad beskrivning av elektromagnetiska fält från mobilbasstationer,
kommunikationssystem med mera.
Redaktionella ändringar i illustrationskartan och karta för mark- och vattenanvändning.
Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
Förtydligad beskrivning av Svängsta biblioteks utveckling.
Förtydligad koppling mellan planeringsfrågor och minskad klimatpåverkan.
Förtydligad beskrivning av bullerpåverkan i centrala Svängsta och i kransbebyggelsen.
Införande av riktlinjer för centrala Svängsta (delområdet saknade riktlinjer i
granskningsversionen).
Förtydligande av hur anpassning till landskapsbild kan ske vid bostadsutveckling i
kransbebyggelsen.
Nytt avsnitt om ”övrig bostadsutveckling” i kransbebyggelsen som beskriver utvecklingen
av bostäder utöver de utvecklingsområden som pekas ut i kransbebyggelsen.
Förtydligad beskrivning av bevarande av kulturvärden i kransbebyggelsen och i centrala
Svängsta.
Illustrationer om grönstrukturen har förtydligats.
Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats och utvecklas. Ytor som är strategiskt
bra att avvara för dagvattenhantering har lagts till i avsnittet.
Avsnittet om vatten och avlopp har förtydligats.
Avsnitt om strålning har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivningen
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Redaktionella ändringar av dokumentets layout.
Nytt avsnitt och åtgärdsförslag om förnybar energi.
Förtydligad information om strålning från master, ledningar med mera.

Ej tillgodosedda synpunkter

Merparten av de synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har varit
möjliga att gå till mötes. Några av synpunkterna har varit av för hög detaljeringsgrad för att kunna
tillmötesgå i en översiktsplan.
Följande synpunkter har inte fullt ut tillgodosetts:
•
•
•
•

Jan Hermansson anser att det inte är lämpligt att bygga hus så nära Abborresjön då det
kan inskränka på friluftslivet.
Daniel Söderberg och Karin Svensson anser att Kjellsavägen och Bokvägen inte ska
byggas samman.
Elkänsligas förening i Blekinge anser att en utredning om mobilmasters miljöpåverkan
ska tillföras i översiktsplanen.
Bengt-Åke Henriksson anser att mobilmaster inom planområdet ska flyttas/rivas.

Samlad bedömning

De ändringar som gjorts i antagandeversionen av fördjupningsarbetet är i huvudsak av
redaktionell karaktär och innebär framförallt förtydliganden av vissa illustrationer, textavsnitt och
riktlinjer. Vissa ändringar har också gjorts på grund av fortsatt bearbetning inom projektgruppen
och på grund av ny kunskap och uppdaterade underlag.
Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig förändring av planförslagets innehåll eller
inriktning, och översiktsplanen behöver därför inte ställas ut på nytt. Ändring av översiktsplanen
för Svängsta tätort är därmed färdig för antagande.

Medverkande tjänstemän

Granskningsutlåtandet har sammanställts av planarkitekt Anna Lyggemark på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med
berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 19 augusti 2020
Anna Lyggemark

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2020-08-19, § 166 beslutat att överlämna
förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2.
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94.
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål.
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningsskedet har ett utredningsskede
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas
med bostäder.
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Protokollsutdrag BN § 166/2020 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl.
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Dagvattenutredning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknisk markundersökning
Analys av samtliga markprover för förorenad mark
Byggnadsnämndens protokoll 2020-08-19, § 166

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Charlott Lorentzen (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2020-08-19, § 166 beslutat att överlämna
förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2.
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94.
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål.
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningsskedet har ett utredningsskede
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas
med bostäder.
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Protokollsutdrag BN § 166/2020 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl.
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
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Sammanträdesdatum:

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Dagvattenutredning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknisk markundersökning
Analys av samtliga markprover för förorenad mark
Byggnadsnämndens protokoll 2020-08-19, § 166

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/545

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
227
179

Antagande av detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2020-08-19, § 166 beslutat att överlämna
förslag till detaljplan för Asarum 3:23 m fl (Bangolfklubben) till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2.
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94.
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål.
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningskedet har ett utredningsskede
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas
med bostäder.
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-21

Sida 2(2)
Dnr: 2018/545

Beslutsunderlag
1
Protokollsutdrag BN § 166/2020 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl.
2
Plankarta antagandehandling
3
Planbeskrivning antagandehandling
4
Granskningsutlåtande
5
Samrådsredogörelse
6
Undersökning av betydande miljöpåverkan
7
Dagvattenutredning
8
Miljöteknisk markundersökning
9
Geoteknisk markundersökning
10 Analys av samtliga markprover för förorenad mark
Byggnadsnämndens protokoll 2020-08-19, § 166
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 08:15—10.30

Beslutande

Jan Bremberg
Mats Bondesson
Görgen Lennarthsson
Kennet Bengtsson
Lars Hasselgren
Gitte Ejdetjärn
Stefan Sörensson

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(L)

ersätter
Magnus Olsson (M)
Ulrika Berggren (SD)

Ulf Månsson (S)
Kerstin Linde (S)

Johan Wolgast (MP), Catarina Flod (M), Ingvar Andersson (S),
Lennart Lindqvist (S)

Övriga

Nanny Strand, planarkitekt
Jeanette Conradsson, planarkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Emma Håkansson, nämndsekreterare

Paragrafer

§ 166

Utses att justera

Mats Bondesson (C)

Justeringsdatum

2020-08-19

Sekreterare

Emma Håkansson

Ordförande

Jan Bremberg

Justerande

Mats Bondesson
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Byggnadsnämnden

Beslutsdatum:

2020-08-19

Tillkännages fr.o.m.: 2020-08-20
Tillkännages t.o.m.: 2020-09-10
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 166 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl. 2018/545
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2020-08-04.
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2020-08-04, och till denna hörande handlingar.
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under B2.
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94.
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål.
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret enligt
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16
yttranden. Samtliga yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningskedet har ett utredningsskede
följt. Utredningar som har tagits fram har sedan inarbetats i planförslaget. Granskning
genomfördes mellan den 23 mars och 24 april 2020. Totalt inkom 11 yttrande. Samtliga
yttrande finns återgivna och kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. Efter
genomförd granskning gjordes en ytterligare analys av markprover tagna i samband
med utredning för förorenad mark för att säkerställa markens lämplighet att bebyggas
med bostäder.
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte
utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04
Plankarta, daterad 2020-08-04
Planbeskrivning, daterad 2020-08-04
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Granskningsutlåtande, daterat 2020-08-04
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-02
Dagvattenutredning, daterad 2019-11-06
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, daterad 2019-11-07
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-16
Analys av markprover, daterad 2020-05-25
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör Daniel Wäppling
Asarums Bangolfklubb, Stenbackavägen 6, 374 53 Asarum
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Ekonom Ann-Charlotte Johansson
Planarkitekt Nanny Strand
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Bostadshus resp uthus efter husliv
Bostadshus resp uthus efter takkontur
Byggnad i allmänhet efter husliv
resp takkontur
Transformatorbyggnad, skärmtak
Brygga

\

Användningsgräns

Nivåkurvor med nivåsiffror

B

Gångväg
Naturområde

Bostäder

Idrott, bangolf

R1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %,

e1

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,

15-38

�

Staket, plank resp häck
Stenmur, stödmur
Väg, gångstig
Jämvägsspår
Slänt
Ägoslagsgräns
Enstaka träd, barr resp löv
Barrskog, lövskog
Åker, äng
Sankmarl<
Berg i dagen

Gata

Kvartersmark, 4kap.5§1st3p.

e2

Högspänningsledning
Pipeline
Awägd höjd

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns
eller sammanbyggas i gemensam gräns. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

P1

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

P2
p3

Fornlämning

t:•:•:•:•:•:i

Vattendrag, dike
Strandkontur
Vattenyta
Brunn eller källa
Belysningsstolpe
Stolpe
Staketstolpe

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,
st 1 p.
Marken får endast förses med komplementbyggnad,

4 kap. 16 § 1

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Fasad ska utformas huvudsakligen i trä,

f1

Takfoten ska utformas som sadeltak,

f2

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 1e § 1 st 1 p.

Utförande

\-:,.

Källare får inte finnas,

b1

4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
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Planområdesgräns

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, •••P· s§, s12p.

- - - - Traktgräns
-- -- -- Gräns för fastighet eller samfällighet
- - - - - - - - - - Gräns för servitut, ledningsrätt
ÅRYD
Traktnamn
2
MYRAN
Kvartersnamn med registernummer
3:23
Registernummer för fastighet
s:2 samf
Registernummer för samfällighet
'""'
Servitutsomräde
L, GA:1
Ledningsrätt, gemensamhetsanläggning
Triangelpunkt
0
Polygonpunkt
Höjdhpunkt
Rutnätskryss

��✓Jj'Tl6
�

--- - ---- ------

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Beteckningar till grundkartan

20

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Egenskapsgräns

Mätklass Il
Kartskala 1 : 1000

f:I)

PLANBESTÄMMELSER

n1

,.,

Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras.

4 kap. 10

4 kap. 10 §

§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

''
'

'
� ,_..,
25. 1,-tt
9

fi

4 kap. 10 §

Marken är avsedd för stenmur med skyddsavstånd,

n2
n3

25

Endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras,

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum deta ljplanen vinner laga kraft,

4 kap. 21 §
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Inledning

En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras.
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd
att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med
hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. I
planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra
berörda.

Planprocessen

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och
medverkan. Under planarbetets gång har handlingarna ställts ut för samråd och granskning
med möjligheter att lämna synpunkter. Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens
hemsida, men även ställts ut på stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset samt hållts tillgängliga
på biblioteket på Stenbackaskolan i Asarum.
Planförslaget är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och
antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanearbetet genomförs med utökat
förfarande då delar av förslaget avviker från översiktsplanen.

Tidplan

Tidplanen upprättas i samband med start av detaljplanen men är preliminär och kan komma
att ändras under arbetet med detaljplanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samråd
Samrådsredogörelse
Upphandling av utredningar
Utredningar
Slutleverans utredningar
Upprätta granskningshandlingar
Beslut om granskning
Granskning
Antagande

feb 2019
april 2019
juni 2019
hösten 2019
dec 2019
jan-feb 2020
mars-april 2020
april-maj 2020
september 2020

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet
från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om beslutet inte
överklagas.

Handlingar

Detaljplanen omfattar följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2020-08-04
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Planbeskrivning, daterad 2020-08-04
Fastighetsförteckning, daterad 2019-01-03, reviderad 2020-03-19
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-02
Geoteknisk markundersökning, daterad 2019-11-07
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-16
Dagvattenutredning, daterad 2019-11-06
Vidare analys av markprover tillhörande miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-05-25

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund

Planarbetet har initierats av Asarums Bangolfklubb och Karlshamns kommun. Ansökan om
planbesked rörande Asarum 3:23, 3:31, 3:32, samt del av Asarum 3:2 inkom 2018-01-08 från
Asarums Bangolfklubb. Byggnadsnämnden ställde sig 2018-02-28 positiv till att pröva ansökan i
en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslöt 2018-04-25 att utöka området och inkludera
norra planområdet, som idag utgörs av naturmark, för att möjliggöra en utbyggnad av fler
bostäder. Efterfrågan på bostäder är stor och här finns möjlighet att erhålla tomter i naturskönt
läge nära skolor och service. För att en utveckling av befintlig verksamhet och nybyggnation av
bostäder ska kunna ske krävs en ny detaljplan. Ett planavtal har upprättats mellan Karlshamns
kommun och sökande.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra
byggnation av fler banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde
(berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2). Syftet med planläggning för
del av Asarum 3:2, norra delen av planområdet, är att pröva möjligheten till byggnation av fler
bostäder. Antingen i form av enbostadshus eller som radhus, parhus och kedjehus.

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och
vattenområden (MB kap. 3)
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet (MB kap. 4)
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)
Se vidare gjorda ställningstaganden i bilagan, Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 202003-02.

Plandata
Läge

Planområdet är beläget i centrala delar av Asarum, vid Stenbackaskolan och avgränsas av skolor,
bostadsområden och naturmark. Se karta nedanför med planområdet markerat i orange.
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Areal

Planområdet omfattar ca 4,5 hektar, vilket motsvarar ca 45 000 m2.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar fastigheten Asarum 3:23 som ägs av Asarums bangolf. Planområdet
omfattar även fastigheterna Asarum 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2 som ägs av Karlshamns
kommun.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Enligt översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår fastigheterna i område B2. Kransbebyggelse och
B3. Asarumsdalen.
Område B2. Kransbebyggelse avses utvecklas med kompletteringar och förtätningar av
tätortsbebyggelsen med intentionen att det ska finnas ett brett utbud av bostadstyper och
upplåtelseformer inom Asarums tätort.
Huvudsaklig utvecklingsinriktning för område B3. Asarumsdalen är idrott och friluftsliv.
Områdets karaktär avses bevaras. Det öppna landskapsrummet i dalgången ska bestå och
områdets värde som rekreations- och friluftsområde ska utvecklas ytterligare. Planförslaget anses
inte förstöra det öppna landskapsrummet, utan intrycket av den mäktiga dalgången som beskrivs i
översiktsplanen kommer att bestå även efter genomförandet av planens föreslagna bebyggelse.
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I översiktsplanen presenteras åtta ledord som Karlshamns kommun definierat som viktiga i
strävan efter en hållbar utveckling. Aktuellt planförslag bedöms ge förutsättningar för sju av de
åtta ledorden: förtätning, funktionsblandning, hållbar kommunikation, närhet till
service, närhet till natur, god infrastruktur och miljövänlig energi.

Detaljplaner

Den östra delen av planområdet är inte planlagd, förutom en mindre flik allra längst upp i norr
som tillhör plan B94, vilken reglerar användningen till allmän plats, park. För den västra delen av
planområdet gäller detaljplan B79, lagakraftvunnen 2007-04-25, som medger idrottsändamål,
naturmark och bostäder. Se karta nedanför med gällande detaljplaner markerat i gult och
planområdet markerat i svart.

Miljöbedömning

Byggnadsnämnden som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en
detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Nämnden ska alltså för varje enskild detaljplan
bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Ställningstagandet fattas av
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd.
Byggnadsnämnden anser att ett genomförande av aktuell detaljplan inte innebär någon betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Motiven till ställningstagandet
framgår av handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen

Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret – område med
särskilt behov av hinderfrihet enligt miljöbalkens 3 kapitel.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ovan nämnt riksintresse påverkas inte av aktuell detaljplan, då planförslaget inte tillåter
bebyggelse som är högre än 20 meter över befintligt markplan.
6
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Miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Detaljplanen bedöms
beröra följande miljökvalitetsmål:
God bebyggd miljö: Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets
behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Miljömålet god bebyggd miljö bedöms påverkas positivt av planförslaget då det finns förutsättningar
för hållbara transporter i anslutning till bostadsbebyggelsen. Bostadsbebyggelse planeras i
kollektivtrafiknära läge med goda cykelförbindelser till både Asarums centrum och Karlshamn.
Den bostadsnära utemiljön bidrar med attraktiva mötesplatser vilket främjar social hållbarhet.
Närheten till grönområdet med strövstigar och motionsslingor samt utegymmet uppmuntrar till
fysisk aktivitet och bidrar till att stödja hälsosamma vanor.
Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Miljömålet frisk luft bedöms påverkas positivt då grönområdet renar luften, sänker
temperaturen och hjälper till att minska trafikbuller.

Miljökvalitetsnormer

Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de
ska följas när kommuner och myndigheter planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes med
miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på
miljökvalitetsnormerna. Planområdet är delvis redan ianspråktaget för de ändamål som föreslås.
Antalet boende i området kommer att öka och därmed förväntas persontrafiken också öka.
Ökningen bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna påverkas negativt utan
det anses bli en marginell skillnad mot tidigare.

Störningar, miljö- och riskfaktorer
Hälsa och säkerhet

Bedömningen är att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt av aktuell detaljplan.
Planen föreslår därför inga särskilda åtgärder.

Buller

Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och
med den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i
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planbeskrivningen. Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i
förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017: 359, vilken
trädde i kraft 1 juli 2017). Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:
Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida:
• 60 dBA ekvivalentnivå ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
• 50 dBA ekvivalentnivå ljudnivå samt 70 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats om sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.
• 65 dBA ekvivalentnivå ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i
kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.
Om riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör:
• Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och
• Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids nattetid (kl:22.00–06.00) vid fasaden.
Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dBA.
Bullerberäkning har gjorts längs med Tingsfogdevägen samt i korsningen mellan
Tingsfogdevägen och Bjäragårdsvägen 1 där det finns befintliga bostäder.
Gata

Ekvivalent
ljudnivå
inomhus
21 dBA

Bjäragårdsvägen
1
Tingsfogdevägen, 21 dBA
Stenbackaskolan

Ekvivalent
ljudnivå
utomhus
46 dBA

Maximal
ljudnivå
inomhus
61 dBA

Maximal
ljudnivå
utomhus
86 dBA

46 dBA

54 dBA

79 dBA

Föreslagen förändring och konsekvenser
Enligt beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån inomhus på 21 dBA och den
ekvivalenta ljudnivån utomhus på 46 dBA vid Bjäragårdsvägen 1 vilket är klart under det angivna
riktvärdet. Däremot överskrids den maximala ljudnivån vid Bjäragårdsvägen 1 utomhus. Enligt
beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån inomhus på 21 dBA och den ekvivalenta
ljudnivån utomhus på 46 dBA vid Stenbackaskolan och Asarums Bangolf vilket är klart under det
angivna riktvärdet. Däremot överskrids den maximala ljudnivån utomhus.
Planförslaget medger ingen etablering av nya störande verksamheter. Bangolfen är en befintlig
verksamhet som bekräftas och ges en viss möjlighet till expansion genom planen. I en
trafikräkning från juni 2006 passerade 5285 fordon per årsmedeldygn vid Stenbackavägen.
Tillkomsten av trafik från de planerade bostäderna bedöms som marginell. De nya bostäderna
planeras i slutet av Tingsfogdevägen vilket gör att området ligger skyddat och på avstånd från
Storgatan varför buller därifrån inte bedöms bli ett problem. Föreslagen förändring bedöms
därför inte generera en ökning av buller.

Luftfart

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. (För byggnadsverk
högre än 20 meter ska en flyghinderanalys utföras. Flyghinderanalys är en lokaliseringsbedömning
8
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som beställs hos Luftfartsverket (LFV). Före byggstart ska också en flyghinderanmälan
(Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten).
Föreslagen förändring och konsekvenser
MSA-zonen påverkas inte av aktuell detaljplan, då planförslaget inte tillåter bebyggelse som är
högre än 20 meter över befintligt markplan.

Förorenad mark

Inom planområdet finns en notering i länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade
områden. Objekten är en nedlagd kommunal deponi samt en handelsträdgård/plantskola
registrerad på fastigheten Asarum 3:2. Miljöförbundet har tillsynsansvar över båda objekten. Av
en äldre detaljplan från 1963, (akt.nr.10-ASA-2245) framgår att växthus har funnits placerade på
området som enligt planbeskrivningen ska bebyggas med bostäder. Växthusen syns även på
historiska flygbilder tagna över området mellan år 1955-1967. Se flygbild från 1960 nedanför med
växthusen markerade i rött.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget medger verksamheter i form av idrottsanläggning och bostäder. För aktuellt
planområde har en miljöteknisk markundersökning genomförts av WSP. Fullständig rapport
finns att läsa som separat bilaga. Nedan återges slutsatsen av genomförd undersökning:
Provtagningen har utförts i enlighet med tillämpbara delar av SGF:s fälthandbok för
undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). Provtagningen har följt tidigare upprättad
provtagningsplan (WSP, 2019), som har kommunicerats med tillsynsmyndigheten,
Miljöförbundet Blekinge Väst.
På den del av området som planläggs för idrottsändamål har provtagning i jorden gjorts på två
sätt. På fastigheten Asarum 3:23 har provtagning i jord gjorts med skruvprovtagare på
borrbandvagn i tre provpunkter. På fastigheterna Asarum 3:2, Asarum 3:31 och Asarum 3:32 har
provtagning av jord gjorts med handborr i 10 provpunkter.
På den del av området som planläggs för bostäder har provtagning utförts med hjälp av handborr
i 12 provpunkter, som placerades med slumpmässigt systematiskt mönster. Delproverna slogs
ihop till 3 samlingsprover representerande hela det berörda området.
I utförd undersökning har totalt tio prov analyserats hos laboratorium. Sju av proverna har
analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH. Tre ytliga prov har
analyserats med avseende på PCB och sju ytliga prov har analyserats med avseende på
bekämpningsmedel. I analyserade prov har inga halter över tillämpade jämförvärden,
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, påvisats. Jordarten har i samtliga
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provpunkter bedömts vara naturlig. WSP har bedömt utifrån genomförd undersökning att det
inte finns några hinder ur föroreningssynpunkt för att den planerade markanvändningen ska
anses vara lämplig.
Miljöförbundet framförde synpunkter på att proverna tagna på marken som planläggs för
bostäder slagits ihop till 3 samlingsprover. Efter gemensam diskussion togs beslutet om att
genomföra analys av samtliga prover tagna på marken som planläggs för bostäder men separat
den här gången.
I provpunkten 19W07 påvisades en halt av bly som överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning, i en halt om 63 mg/kg TS. I provpunkten 19W14 påvisas en halt av summa
DDT i nivå med riktvärdet för känslig markanvändning, i en halt om 0,1 mg/kg TS. Inga övriga
halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden har påvisats. WSP har utifrån ovanstående
resultat bedömt att området kan användas för bostadsändamål. Att förorening över känslig
markanvändning har påvisats i 1 av 12 provpunkter bedöms inte medföra några oacceptabla
risker för människors hälsa eller miljön.
Miljöförbundet delar WSP:s bedömning men framför att de påvisade halterna av bly och DDT
inte är fri användning utanför området av eventuella överskottsmassor. I området avsett för
bostäder på fastigheten Asarum 3:2 har det påvisats halter i ett antal punkter av bly, på djupet 00,2 meter, överstigande riktvärde för mindre än ringa risk i Naturvårdshandbok 2010:1. Halter av
DDT har i detta djup påvisats under och i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärde för
känslig markanvändning. Påvisade halter innebär en begränsning av vidare återvinning för en del
av massorna. Förväntas det uppkomma eller uppkommer överkottsmassor i anläggningsarbetet,
som ska flyttas utanför området, så ska miljöförbundet kontaktas för samråd angående vidare
hantering av massorna.

Radon

Området är inte utpekat som område med risk för förhöjda markradonhalter i SGU:s (Statens
Geologiska Undersökning) markradonöversikt. Planområdet ligger på ett värde mellan 1-2 på
flygstrålningskartan för uran vilket är strax under medelvärdet. I den geotekniska utredningen
som genomförts anges att, utifrån uppmätta värden kan marken klassificeras som
normalradonmark, vilket i sand definieras som markradonhalter mellan 10 och 50 kBq/m3. Det
innebär att nya byggnader ska utföras med radonskyddande åtgärder.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ansvaret för att utreda och bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. Frågan om byggnaders utförande hanteras i
samband med bygglovet och då i det tekniska samrådet inför startbeskedet. Radonfrågan regleras
i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) och frågan bevakas i bygglovsskedet.

Risker på grund av förändrat klimat

Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blötare klimat, vilket
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade risker för
extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare perioder och höjd
havsnivå medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion.
Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade nederbördsmönster och
ökad spridning av föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger också risk för mer långvariga
värmeböljor med högre temperaturer, vilket ger upphov till större behov av svalka och därmed
högre förbrukning av energi. Samtidigt kan luftföroreningar komma att öka och bli mer
långlivade då spridningen förändas.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Ett förändrat klimat riskerar att ge ökade mängder nederbörd vilket i sin tur kommer att öka
kraven på att hantera dagvatten inom planområdet, på ett hållbart sätt. Hanteringen av dagvattnet
behöver därför ses över i samband med all byggnation och hårdgörande av ytor. Grönytor ska i
möjligaste mån bevaras för att ge möjlighet till naturlig infiltration av dagvatten.
Dagvattenhantering behandlas ytterligare i den dagvattenutredning som utförts efter
samrådsskedet. Genom att i så stor utsträckning som möjlighet behålla befintlig växtlighet och
skogspartiet i området kan även effekter av värmeböljor och ökad nederbörd beroende på ett
framtida förändrat klimat mildras. Närheten till skogsområdet direkt väster om aktuellt
planområde kommer också kunna hjälpa till att motverka värmeböljor. Planområdet i stort är
förskonat från lågpunkter eller lägre belägna områden där dagvatten kan ansamlas vid mycket stor
nederbörd.

Ras och skred

Enligt SGU:s kartering finns viss risk för ras och skred inom östra planområdet vid
bergssluttningen, ner mot tilltänk tomtmark.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Efter genomfört samråd har en geoteknisk utredning genomförts på planområdet. För
beskrivning av grundläggningsförhållande vänligen se avsnitt om Geotekniska förhållande för en
sammanfattning. För en mer utförlig beskrivning vänligen se bilaga Översiktlig Geoteknisk utredning.

Mark- och vattenområden
Mark och vegetation

Områdets norra del består av åkermark, skogsmark och naturmark. Skyddsvärda träd finns i
området, men ej där marken avses bebyggas. På åkermarken växer gräset högt och norr om
åkermarken ligger ett välbesökt utomhusgym. Marken sluttar något från nord till syd. En stenmur
följer delvis Tingsfogdevägen och den kommer att bevaras genom planbestämmelse i plankartan.
Den kommer att utgöra det nya bostadsområdets södra gräns, och ett skyddsavstånd till
stenmuren på 2 meter skapas i plankartan.
Planområdet vid Asarums bangolf består av en redan exploaterad yta, naturmark som mest
används till att parkera bilar på och en markbit avsedd för två stycken tomter. Inga höga
naturvärden bedöms finnas inom aktuellt område.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planens östra del ger möjlighet till byggande av gata och bostäder. Området ligger i förlängning
till redan tätbebyggt område och detaljplanelagd mark.
Fastigheterna Asarum 3:31 och 3:32 kommer genom planen istället planläggas för idrottsändamål
för att tillgodose behovet av bangolfens expandering.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s kartor består jordarten i området huvudsakligen av silt på tilltänkt tomtmark och
berg öster och väster om detta. Bangolfområdet består till största del av sand. För planarbetet har
en geoteknisk utredning genomförts. Utredningen visar att inom större delen av
undersökningsområdet förekommer inte befintliga nivåskillnader som kan medföra risk för
eventuella stabilitetsproblem under utförande eller efter färdigställande av byggnation. För
utförligare beskrivning av markens förutsättningar hänvisas till den översiktliga geotekniska

P l a n b e s k r iv n i n g – D e t a l j p l a n f ö r A s a r u m 3 : 2 3 m . f l . A s a r u m , K a r l s h a m n s ko m m u n

362

11

2020-08-04

Antagandehandling

undersökning som utförts. Nedan visas en övergripande bild av områdets förutsättningar
avseende grundläggning.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget medger byggnation av bostäder i östra delen av planområdet och en utökning av
befintlig bangolfverksamhet i västra delen. Den geotekniska utredningen medger att den
planerade byggnationen inom södra och norra undersökningsområdet troligen kan grundläggas
på konventionellt sätt utan förstärkningsåtgärder, efter utgrävning av all ytligt förekommande
organisk jord. Hårdgjorda ytor och VA-ledningar kan troligen grundläggas på konventionellt sätt,
utan förstärkningsåtgärder, efter urgrävning av all organisk jord. Där terassmaterialet utgörs av
finsediment utläggs materialskiljande lager av geotextil innan fyllning påförs.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt
bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden

Det finns en byggnad i södra planområdet som utgörs av Asarums Bangolfklubb. Det är en hall i
ett plan, som är byggt för att utöva bangolf inomhus. Hallen innehåller en mindre kafeteria,
toaletter och såklart banorna. Det finns även en mindre byggnad utmed Stenbackavägen, samt en
yta för utomhusbangolf. Se bild på Bangolfklubben nedanför och gräsytan som avses bebyggas
med bostäder.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Användningen för fastigheterna Asarum 3:23, Asarum 3:32 och Asarum 3:31 är bestämd till R1 på
plankartan, vilket medger Idrottsändamål, bangolf. För tomten tillåts en maximal byggnadsarea
på 30 % vilket blir cirka 2500 m2. Byggnader som tillkommer på Asarums bangolfs fastighet
planeras att uppföras i en våning. Byggnadshöjden medges till 5 meter, samma förutsättningar
som den befintliga hallen har. Byggnaden ska uppföras utan källare. Fasadmaterialet skall
huvudsakligen vara i trä. Taket ska utformas som sadeltak med tillåten lutning på mellan 15 och
38 grader. Marken närmast befintlig bebyggelse utgörs av plusmark i syfte att användas för
utebanor med möjlighet till att uppföra mindre komplementbyggnader.
Planförslagets norra del medger en utbyggnad av fler bostadshus i området och betecknas B på
plankartan. Dessa kan uppföras i en till en och en halv våning. Avsikten är att byggnaderna inte
ska dominera dalen och landskapsbilden allt för mycket. En maximal byggnadshöjd på 8 meter
tillåts enligt detaljplanen. Husen ska uppföras utan källare vilket styrs i detaljplanen. Byggnad ska
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gemensam gräns. En fjärdedel
av fastighetsarean får bebyggas.
Planområdet har ett naturskönt läge i Asarum. Detta medför att gestaltningen av byggnaderna
inom planområdet är extra viktig. Stor omsorg bör även ägnas den yttre miljön. Detta kan
exempelvis handla om val av markbehandling, träd, buskar, planteringar, möblering samt
belysning. När utformning av kommande byggnader och utemiljö ska tas fram rekommenderas
tidig dialog med bygglovsansvariga på Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamn.

Service

Det planerade området bedöms bli attraktivt för barnfamiljer och därför kan behovet av
barnomsorg öka efterhand området byggs ut. I nära anslutning till planområdet ligger förskolor
och grundskola. Grundskolan bedöms ha god kapacitet för nya elever medan förskolornas
kapacitet bedöms som sämre. Annan offentlig service såsom vård och fritidslokaler finns i
Asarum och Karlshamn.
Asarums centrum, med utbud av kommersiell service, ligger nära planområdet och centralorten
Karlshamn ca tre kilometer bort. En utökning av bostadsbeståndet kan eventuellt ge ett större
kundunderlag för Asarums kommersiella service.
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Folkhälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Stadsplanering kan skapa förutsättningar för ett
mer aktivt liv och därigenom en bättre folkhälsa. Den byggda miljöns struktur och utformning
påverkar och styr människors vardagsliv och levnadsvanor. Den fysiska miljön bör utformas så
att den stödjer hälsosamma val. Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande
samt har en sjukdomsförebyggande effekt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Aktuell detaljplan underlättar för människor att göra hälsosamma val genom:
• Den byggda miljöns utformning.
En tätare bebyggelse ger kortare resor då målpunkterna ligger närmare varandra vilket också
gynnar promenader och cykling.
• Parker och grönområden.
Parker och grönområden är viktiga inslag i den byggda miljön ur ett folkhälsoperspektiv.
Parkbaserade rekreationsaktiviteter minskar stress och främjar människors hälsa och välmående
på lång sikt. Tillgänglighet till grönytor uppmuntrar fysisk aktivitet. Det finns ett samband mellan
avstånd och antalet besök i parker och grönområden. Kortare avstånd innebär en högre
användningsgrad. De flesta boende inom 200 meter från ett grönområde använder det
regelbundet. I området finns god tillgång till naturområde med strövstigar, motionsslingor och ett
utegym.
• Sociala aspekter och trygghet.
Människors upplevda känsla av trygghet i den fysiska miljön påverkar den fysiska aktiviteten.
Kvinnors fysiska aktivitet påverkas mer än männens av den upplevda säkerheten. Personlig
säkerhet, tillsammans med estetik, bekvämlighet och tillgänglighet ökar benägenheten att
promenera till närliggande anläggningar. Genom att i den fysiska miljön verka för trygga och
tillgängliga offentliga platser främjas social interaktion och möten. Området har goda
förutsättningar för sådana möten då det finns ett utegym i anslutning till bostäder och flertalet
motionsslingor.

Tillgänglighet

Mark som tas i anspråk för bebyggelse ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Vidare ska den allmänna platsmarken i anslutning till området utformas med
hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både kvartersmark och
allmän platsmark.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid byggnation ska tillgängligheten prioriteras. Tillgänglighetsanpassade lösningar vid
nybyggnation inom planområdet är av största vikt. Förutsättningarna för detta bevakas i
projekterings/bygglovsskedet.

Barn och ungdomar

Säkerhets- och hälsofrågor är extra viktiga för barn. I planområdets närhet finns en förskola och
skolor varför särskild omsorg bör läggas vid utformning av utemiljön med tanke på barns
säkerhet.
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Gator, vägar och trafik

Vägnät/gång- och cykelvägnät

Bangolfanläggningen nås från Stenbackavägen och Tingsfogdevägen. Det finns ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät runt hela planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
En ny 6 meter bred gata planeras som infart till bostäderna i norra planområdet. I slutet av den
nya gatan planeras en vändplan med en diameter på 18 meter så att även stora fordon ska ha
möjlighet att vända på ett enkelt och säkert sätt. Det blir en förlängning av Tingsfogdevägen. I en
trafikräkning från juni 2006 passerade 5285 fordon per årsmedeldygn vid Stenbackavägen.
Tillkomsten av trafik från de planerade 6 nya bostäderna bedöms som marginell. Området ligger
skyddat och på avstånd från Storgatan varför buller därifrån inte bedöms bli ett problem.

Parkering

Besökare till Asarums Bangolfklubb parkerar idag på en öppen gräsyta intill anläggningen. När
den ytan är full är övriga besökare hänvisade till parkeringsplatserna vid Stenbackaskolan,
Pingstkyrkan och Stenbacka förskola. Gräsytan kan ha blivit förorenad av befintligt
markutnyttjande. Kontakt bör tas med tillsynsmyndighet, som i det här fallet är Miljöförbundet
Blekinge Väst, innan grävning och schaktning påbörjas. Idag råder det parkeringsförbud längs
med Tingsfogdevägen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Parkering för besökare till Bangolfklubben ska lösas inom blivande fastighetsgräns för det
vardagliga behovet. Vid tävlingar eller andra evenemang som lockar fler besökare bedöms dessa
kunna parkera på parkeringarna tillhörande Stenbackaskolan, Pingstkyrkan och Stenbacka
förskola. Boende i området har uppgett att det är problem idag med att besökare parkerar längs
med Tingsfogdevägen när det är fullt på gräsytan. Det åligger Bangolfklubben att hänvisa sina
besökare till parkeringarna runtomkring när deras egen är full.
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna i östra delen av planområdet löses på den egna
tomten. Se karta nedanför med tillgängliga parkeringsplatser markerade.
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Kollektivtrafik

Bussförbindelser med Karlshamn, Mörrum, Sölvesborg och Svängsta finns från Asarum.
Närmaste busshållplats i förhållande till planområdet finns vid Asarums kyrka.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget kan ge ett ökat underlag till kollektivtrafiken vilket anses vara positivt.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Delar av aktuellt planområde omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till Bangolfklubbens fastighet.
Bostadsområdet söder om den planerade tomtmarken har anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Marken som planläggs för bostäder kommer behöva anslutning till vatten och avlopp.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Asarums Bangolfklubb omfattas av kommunens verksamhetsområde och är därför inte i behov
av en ny anslutning. Marken som planläggs för bostäder kommer behöva anslutning till vatten
och avlopp.
Om en privat exploatör ska bebygga området vill Karlshamns Energi och Vatten (KEVAB)
upprätta exploateringsavtal för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till de nya bostäderna.
Riktlinjer i KEVABS ABVA ska följas vid anslutning till vatten- och avlopp. Spillvatten kommer
gå till Stärnö reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att extra höga krav ställs på och att
endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.

Dagvatten

Dagvatten ingår i verksamhetsområde för avlopp. Delar av planområdet ansluter till ett
ledningsnät som redan idag är hårt belastat och det krävs därför åtgärder för
dagvattenhanteringen, för att säkerställa att det inte sker en översvämning. En
dagvattenutredning har genomförts mellan samråd- och granskningskedet av WSP Sverige AB.
Utifrån beräkningar av olika flöden föreslår dagvattenutredningen olika fördröjande åtgärder. Då
planområdets olika områden har väldigt skild karaktär och skilda förutsättningar redovisas
dagvattenberäkningar och åtgärdsförslag i två delar. För en detaljerad beskrivning se
”Dagvattenutredning för detaljplan Asarum 3:23 m.fl.”.
Föreslagen förändring och konsekvenser
En dagvattenutredning har genomförts efter samrådet. Då föroreningsgraden efter exploatering
fortfarande är låg, är den dimensionerade faktorn för dagvattenhanteringen det ökade flödet. Vid
exploatering ska kontakt tas med Karlshamns kommuns VA-enhet för samråd inför utformning
av dagvattenlösningar.
Bangolfen har en servis till det befintliga dagvattensystemet som finns i anslutning till
planområdet. Dock är det inte möjligt med ytterligare belastning på detta ledningssystem. För att
undvika att dagvatten stängs inne på Bangolfklubbens västra del, kan ett avledande dike anläggas
längs planområdets södra gräns. Detta dike kommer stå torrt bortsett vid intensiva regn. Ett
annat alternativ för att undvika instängt dagvatten är att behålla befintlig servisanslutning för
dagvatten och anlägga del av fördröjningsmagasinet i denna del. Ytterligare ett alternativ för att
undvika instängt dagvatten på Bangolfklubbens fastighet kan vara att höjdsätta marken så att
ytavrinning sker till en alternativ lösning med ett mindre utjämningsmagasin i planområdets
västra del där den befintliga dagvattenservisen utnyttjas. Fastighetsägaren till Asarum 3:23 blir
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ansvarig för dagvattendike på deras fastighet. VA-huvudmannen kan ta emot vattnet från de
avskärande dikena i en anslutningspunkt.
Dagvattenutredningen föreslår att det anläggs avgränsande diken mellan de kommande
bostäderna och vegetationen. Detta för att undvika att ytavrinning från omgivningen svämmar
över tomtmark. Utredningen rekommenderar även att behålla det befintliga diket längs
planområdets östra gräns. För att se förslag på utformning av dike vänligen se bilaga
Dagvattenutredning för detaljplan Asarum 3:23 m.fl.

Avfall

Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö
AB (VMAB). Del av planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid exploatering av området ska uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för
källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Eventuella
miljöhus bör placeras i direkt anslutning till väg eller vändplats så att de är lättåtkomliga med
sopbil.

Värme, el, tele och bredband

Fjärrvärmen är idag utbyggd för hela det befintliga bostadsområdet i Asarumsdalen. Vid en
utökad byggnadsyta och anslutningsgrad kan fjärrvärmenätet behöva kompletteras.
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig
positiv till användning av förnybar energi, som solenergi. Enligt den solkarta, som finns på
länsstyrelsens hemsida, utgör södervända gynnsamt läge för solenergi. Redan i projekteringen av
nya byggnader bör hänsyn tas till placeringen av byggnaderna utifrån de mest gynnsamma
förutsättningarna för solenergi. Optimal takvinkel för solceller ligger inom spannet 20‐50 grader.
Då planområdet gränsar till grönområde med uppvuxna träd ska hänsyn tas till omgivande
vegetation. Denna kan ha en skuggande inverkan på energianläggningen. Solpanelerna bör därför
placeras så långt från träd i söderläge som möjligt. Transformatorstation finns vid Asarumsdalens
förskola.
Befintlig tele- och elanslutning finns till området. Vid en utökad byggnadsyta kan anslutningar
behöva justeras och kompletteras. Byggnationen kan komma att påverka befintliga
ledningsdragningar i området.
Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen: ”fiber hela vägen hem”.
Visionen innebär att det ska finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare
och företag kan välja bland operatörer och tjänster. Utvecklingen av nätet ska främst styras av
samhällsnyttan. De största nätägarna i kommunen är Karlshamns Energi och Telia. Karlshamns
Energi är ett kommunalt bolag.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid exploatering av området kan fjärrvärmenätet behöva kompletteras för att de nya bostäderna
ska kunna ansluta. Det samma gäller för tele- och elanslutningar. I de fall ledningar måste flyttas
för att dess funktion ska kunna säkerställas till följd av exploatering ska exploatören stå för
kostnaden, se även rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan. Bangolfens
fastighet Asarum 3:23 har redan befintliga anslutningar. De nya bostäderna som kan komma att
behöva nya anslutningar.
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Konsekvenser på fastighetsnivå

Påverkan på fastigheter inom planområdet
Nuvarande förhållanden Asarum 3:23,
Fastigheten omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25.
Nuvarande användning:
Y1 – Idrott, bangolf med maximal byggnadsarea av 1000m2
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd 5 meter.
• I – Högst en våning
• Maximal byggnadsarea 1000m2.
• Prickad mark i fastighetsgränsen medför att ”Marken får inte bebyggas”.
• U-område invid norra planområdesgränsen ger att ”Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar”.
Förändringar
Användning: R1- Idrott, bangolf
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd 5 meter.
• e2- Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %
• + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med
komplementbyggnad”.
• f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä.
• f1 - Tak ska utformas som sadeltak.
• Takvinkeln får vara mellan 15 och 38 grader.
• b1- Källare får inte finnas.
• p3- Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
• n3- endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras.
Fastighetsrättsligt:
• Mark omvandlas från allmän platsmark (Natur) till kvartersmark. Denna mark ska
Asarums bangolf förvärva och ska läggas till fastigheten Asarum 3:23 genom
fastighetsreglering, som bekostas av Asarums bangolf.
• Mark omvandlas från kvartersmark med bostadsändamål till kvartersmark med
idrottsändamål. Denna mark bör läggas till fastigheten Asarum 3:23 genom
fastighetsreglering, som bekostas av Asarums bangolf.
Nuvarande förhållanden Asarum 3:31 och 3:32,
Fastigheterna omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25.
Nuvarande användning:
B – Bostadsändamål
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd 5 m.
• II – Högst två våningar.
• b1 - Endast källarlösa hus.
• b2- Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande.
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p1- Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m och komplementbyggnad minst 1 m från
fastighetsgräns mot granntomt.
e1 – Största totala byggnadsarea i procent av fastighetsarean.
Prickad mark i fastighetsgränsen medför att ”Marken får inte bebyggas”.

Förändringar
Användning: R1- Idrott, bangolf
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd 5 meter.
• + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med
komplementbyggnad”.
• f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä.
• b1 Källare får inte finnas.
Nuvarande förhållanden del av Asarum 3:2, södra planområdet,
Fastigheterna omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25.
Nuvarande användning:
Allmän platsmark - Natur
Begränsningar:
• Gångväg
Förändringar genom planändring, del av Asarum 3:2, södra planområdet,
Användning: R1- Idrott, bangolf
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd 5 meter.
• + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med
komplementbyggnad”.
• f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä.
• b1 Källare får inte finnas.
Nuvarande förhållanden del av Asarum 3:2, norra planområdet,
Icke planlagd mark med utegym och GC-vägar
Förändringar genom planändring, del av Asarum 3:2, norra planområdet,
Användning i planförslag:
B – Bostadsändamål
Gata
Gångväg
Begränsningar:
• Högsta byggnadshöjd är 8 meter.
• e1- högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %.
• p1- Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i
gemensam gräns.
• b1- källare får inte finnas.
• n2- marken är avsedd för stenmur med skyddsavstånd.
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n1- endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har
rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap

Karlshamns kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad och skötsel av dessa områden.
Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel inom
kvartersmark.

Organisatoriska frågor
Tidplan

Då detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnation i enlighet med detaljplanen genomföras.
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i oktober 2020 under förutsättning att detaljplanen inte
överklagas.

Ansvarsfördelning

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal med
fastighetsägaren. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna gator, gång- och cykelvägar
inom området samt skötsel av dessa.
Kommunen ansvarar för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Anslutningar bekostas av
fastighetsägaren/exploatören. Kontakt ska tas med VA-enheten i ett tidigt skede för att behov
avseende ledningars kapacitet, servisanslutningar och förbindelsepunkter ska kunna utredas. Ifall
de planerade bostäderna byggs av en privat exploatör ska ett exploateringsavtal upprättas mellan
KEVAB och exploatören. Riktlinjer i KEVABS ABVA ska följas vid anslutning till vatten och
avlopp. Spillvatten kommer gå till Stärnö reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att
extra höga krav ställs på och att endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.
Utbyggnad av elnät åligger E.ON och eventuellt fjärrvärmenät Karlshamn Energi AB, liksom
drift och underhåll av ledningar. Kostnader för detta kan komma att belasta området vid t ex
försäljning. Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll
av egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna
elledningar och fjärrvärmeledningar.

Avtal

Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren.
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Ett exploateringsavtal ska, innan detaljplanen antas, tecknas mellan Karlshamns kommun och
fastighetsägaren som reglerar ansvaret samt kostnader för genomförandet av detaljplanen.
Fastighetsägaren kan komma att bekosta utbyggnad på allmän plats som är nödvändig för
projektets genomförande.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

För att planen ska kunna genomföras och bygglov ges krävs att fastigheterna överensstämmer
med detaljplanen. För att detta ska bli möjligt behöver lantmäteriförrättning ske. Kommunen
svarar för att fastighetsbildning i enlighet med att detaljplanens östra del genomförs. Avsikten är
att Asarums Bangolfklubb, efter att planen vunnit laga kraft, ska köpa den mark som idag är
naturmark och som tillhör fastigheterna Asarum 3:31, 3:32, samt ansöka och bekosta
lantmäteriförrättningen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Påverkan på fastigheter inom planområdet
Asarum 3:2 – ägs av Karlshamns Kommun
Fastigheten Asarum 3:2 är en stor fastighet som ägs av Karlshamns Kommun. Detaljplanen
planlägger en liten del av fastigheten. Den del av platsen som utgörs av en öppen gräsyta
planläggs för bostäder. Den del av fastigheten som har mer kuperad mark och mycket växtlighet
planläggs som NATUR.

Asarum 3:32 – ägs av Karlshamns Kommun
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för bostäder. Genom det nya förslaget
planläggs marken för idrottsändamål.
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Asarum 3:31 – ägs av Karlshamns Kommun
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för bostäder. Genom det nya förslaget
planläggs marken för idrottsändamål.

Asarum 3:23 – ägs av Asarums Bangolfklubb
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för idrottsändamål med inriktning
bangolf. Genom det nya förslaget till detaljplan bekräftas befintlig markanvändning.

2 2 P l a n b e s k r iv n i n g – D e t a l j p l a n f ö r A s a r u m 3 : 2 3 m . f l . A s a r u m , K a r l s h a m n s ko m m u n

373

Antagandehandling

2020-08-04

Ekonomiska frågor
Planens ekonomi

Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas dels av fastighetsägaren för Asarum 3:23 och
dels av kommunen och avses delvis täckas med intäkter från tomtförsäljning. Dessa kostnader
regleras i ett upprättat planavtal mellan parterna.

Genomförande, inlösen, ersättning

Kommunen ansvarar för anläggande, drift och skötsel av allmänplats inom planområdet.
Kommunen kommer att reglera exploateringskostnaderna genom ett exploateringsavtal med
exploatören. Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar inom
kvartersmark bekostas av exploatören. Befintliga ledningar inom området avses flyttas, vilket ska
bekostas av exploatören. Eventuell annan flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till
åtgärd initierad av exploatören bekostas av densamme.
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren.
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde
fastighetsägaren.

Medverkande tjänstemän

Planbeskrivningen har upprättats av Nanny Strand, Karlshamns kommun stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 4 augusti 2020
Nanny Strand
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

P l a n b e s k r iv n i n g – D e t a l j p l a n f ö r A s a r u m 3 : 2 3 m . f l . A s a r u m , K a r l s h a m n s ko m m u n

374

23

Dnr:2018/554
2020-08-04
Antagandehandling
Utökat förfarande

Detaljplan för Asarum 3:23 (m.fl.) (Asarums Bangolf), Asarum, Karlshamns
kommun, Blekinge län
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Hur har granskningen gått till?

Detaljplaneförslaget har varit utställd för granskning under perioden 30 mars till 24 april 2020.
Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn,
samt på Stenbackaskolans bibliotek i Asarum. Delar av granskningsmaterialet har även funnits på
Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla från måndagen den 30 mars
2020. Underrättelse om granskningen, d v s kungörelsen, samt granskningshandlingar sändes
torsdagen den 26 mars 2020 till kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 19 mars
2020. Före granskningen sändes kopia på handlingar hörande till planförslaget till Länsstyrelsen i
Blekinge län samt övriga enligt sändlista.

Inkomna yttranden före granskningstiden

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i bilagan
”Samrådsredogörelse”, daterad 03-03-2020.

Inkomna yttranden under granskningstiden

I samband med granskningen inkom totalt 10 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsavdelningen.

Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Västblekinge miljö ab
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Lantmäteriet
Trafikverket
Kommunstyrelsen arbetsutskott
Eon Energidistribution AB
Länsstyrelsen
Karlshamns Energi Vatten AB
Naturskyddsföreningen
Miljöförbundet Blekinge Väst
Teknik- och fritidsnämnden

2020-03-27
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-15
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-28

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och övriga
sammanslutningar
1. Västblekinge miljö ab, inkom den 2020-03-27

Framför följande synpunkt:
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För att säkerställa att renhållningsfordon skall kunna vända vid vägens slut bör
vändplanen förses med parkeringsförbud.

Kommentar: Införande av parkeringsförbud kan inte regleras genom detaljplan. Frågan har

diskuterats med kommunens trafikhandläggare och de ser absolut en möjlighet att i ett tidigt skede
av områdets utbyggnad införa parkeringsförbud på vändplatsen.
2. Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom den 2020-03-31

Framför följande:
Räddningstjänsten har inget att erinra.

Kommentar: Framförda synpunkter noteras.
3. Lantmäteriet, inkom den 2020-04-01

Framför följande synpunkter:

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-30) har följande noterats:
Vid planbestämmelsen för plusmarken saknas ord ”Mark får endast förses med”. Vad får
den endast förses med?

Kommentar: Texten har justerats.
Från sidan 22 i planbeskrivningen: ”Fastighetsreglering som innebär att ytterligare
fastigheter bildas kan komma att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa
kostnader ansvarar fastighetsägaren.” Byt ut fastighetsreglering mot fastighetsbildning.
Nya fastigheter kan inte bildas genom fastighetsreglering.
I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter.

Kommentar: Texten har justerats.
4. Trafikverket, inkom den 2020-04-09

Framför följande synpunkter:

Planområdet gränsar inte till någon statlig infrastruktur som påverkas. Behovet av
kollektivtrafik i närheten är tillgodosett men en synpunkt är att även tillgodose
möjligheter för oskyddade trafikanter att säkert ta sig genom området om byggnation och
trafikering ökar. Trafikverket har ingen erinran mot granskningshandlingarna.

Kommentar: Framförd synpunkt noteras.

2
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5. Kommunstyrelsen arbetsutskott, inkom den 2020-04-09

Framför följande synpunkter:

Planförslaget berör kommunal mark och försäljning och fastighetsbildning och utbyggnad
av infrastruktur kommer att behöva genomföras.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att sista stycket i sammanfattningen till yttrande stryks, det vill
säga följande text ”För att kunna sälja villatomterna krävs utbyggnad av infrastrukturen
samt fastighetsbildning. Uppskattad kostnad är 2,5 miljoner varav ca 500 000 kommer
behövas under 2020. För att finansiera utbyggnaden säljs sex stycken tomter för
föreslagen köpeskilling om 500 000 kr styck. Mark- och exploateringsingenjören avser att
återkomma med en skrivelse angående exploateringen då tidpunkten för lagakraftvunnen
plan närmar sig.”

Kommentar: Framförd synpunkt noteras.
6. Eon energidistribution AB, inkom den 2020-04-15

Framför följande synpunkter:

Yttrande över granskning av detaljplan för fastigheten Asarum 3:23 m.fl. Asarum,
Karlshamns Kommun. Dnr: 2018/545
E.ON Energidistribution AB (E:ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende och har inget mer att erinra.

Kommentar: Framförd synpunkt noteras.
7. Länsstyrelsen, inkom den 2020-04-22

Framför följande synpunkter:

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget under samrådsskedet. Kommunen
har tillmötesgått synpunkterna.
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap.
10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer,
strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Inte
heller anses förslaget stå i strid med översiktsplanen eller medföra betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det
fortsatta planarbetet.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
3
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Dagvatten
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på dagvattenhanteringen i planförslaget, utan
instämmer i att svackdiken bör vara tillräckligt för att klara intensiva regn och hindra
inflöde från omgivande högre mark till planområdet.
Förorenade områden
Kommunen har låtit ta fram en markteknisk undersökning. Länsstyrelsen har inga
synpunkter på dess innehåll.
MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda
av regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att
människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål
är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera
luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och
ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning
av grundvatten).
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar,
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa
större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.
Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter vad gäller MKN.
Råd enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Kommunen har anpassat planförslaget bra för att gynna naturmiljön i området.
Länsstyrelsen ser positivt på att naturområdet öster om planförslaget är planlagt som
naturmark.
Trafikfrågor
Planområdet gränsar inte till någon statlig infrastruktur som påverkas. Behovet av
kollektivtrafik i närheten är tillgodosett men en synpunkt är att även tillgodose
möjligheter för oskyddade trafikanter att säkert ta sig genom området om byggnation och
trafikering ökar.

Kommentar: Framförda synpunkter noteras.
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8. Karlshamns Energi Vatten AB, inkom den 2020-04-22

Framför följande synpunkter:

Angående första raden i dagvattenkapitlet så finns inget separat verksamhetsområde för
dagvatten i Karlshamn men dagvatten ingår i verksamhetsområde avlopp där behovet av
dagvattentjänst finns.

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats.
Jag tycker att planen och dess planerade verksamhet i samband med geotekniska
förutsättningar visar på att planen har behov av tjänsten dagvatten. Vi konstaterar då att
planen ska ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp och tjänsten dagvatten ska
ingå.

Kommentar: Noteras.
Vi bör ta bort texten med att markägaren verksamhetsutövaren har ansvaret för att finna
lösningar för sitt dagvatten då det inte gäller inom verksamhetsområdet. Det gäller endast
inom sin egen fastighet eller utanför verksamhetsområdet. VA huvudmannen leder
dagvatten från fastigheten.

Kommentar: Noteras. Handläggaren har redigerat texten.
LOD är troligen svårt i detta området då MUREN inte visar på några större möjligheter
för LOD. Vi kan uppmana till att där det finns möjlighet för LOD är detta bra ur
hållbarhetsperspektiv.

Kommentar: Noteras. Handläggaren har redigerat texten.
Problemet med marköversvämning som konstateras i dagvattenutredningen i figur 9 och
17 och som föreslås åtgärdas med avskärande dike hamnar sannolikt på naturmarken då
fastighetsägarna inte är ansvariga att ta emot vatten från utanförliggande fastighet. Är det
ok att förlägga ett avskärande dike i naturmarken eller kan vi lägga till användningen
dagvatten för den delen som är tänkt att blir avskärande dike?

Kommentar: Användningen natur innefattar alla typer av friväxande natur. I användningen
ingår även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för
naturområdets användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gångoch cykelvägar eller utrymmen för omhändertagande av dagvatten. Dessa komplement ingår i
användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte.
VA huvudmannen ansvarar inte för dessa diken utan det kommer bli fastighetsägaren till
fastighet Asarum 3:23 som blir ansvarig för detta. Denna delen kanske ska vara med i
genomförandebeskrivningen. VA huvudmannen kan ta emot vattnet från de avskärande
dikena i en anslutningspunkt.
5
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Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med texten att fastighetsägaren till Asarum

3:23 blir ansvariga för dagvattendike på deras fastighet och att VA huvudmannen kan ta emot
vattnet från de avskärande dikena i en anslutningspunkt.

I dagvattenutredningen konstateras att det behövs fördröjningsvolymer för att kunna
ansluta planen på sidan 19. VA huvudmannen behöver yta för att kunna ordna dessa
fördröjningsvolymer. Helst ser vi att dessa ytor tas med i planen och planläggs som
dagvattenytor och att de ligger nedströms. Tex skulle det kunna ordnas med ett dike eller
en nersänkt översvämningsyta. Alternativt kan ytor nedströms i Asarumsdalen avsättas
för detta ändamål där det i så fall kan ordnas i ett större sammanhang då det finns flera
områden som är i behov av fördröjning. Fördröjningen måste till för att vi ska känna
trygghet i dagvattenhanteringen.

Kommentar: Framförd synpunkt noteras.
9. Naturskyddsföreningen Karlshamn, inkom den 2020-04-23

Framför följande synpunkter:

Vi är fortsatt kritiska till att omvandla området söder om utegymmet till tomtmark med
hänvisning till vår tidigare synpunkt.
I dagsläget är dock gräsplätten söder om gymmet den enda öppna platsen för större
samlingar av skolklasser i utomhuspedagogik. Den används i dagsläget av vad vi vet 4
skolor och 5 förskolor för just detta användningsområde. Skogen används i
utbildningssyfte och ängen som en fast utgångspunkt. Vid ett eventuellt husbygge riskerar
man att skärma av de två skogsdungarna och förstöra den naturliga platsen för alla skolor
och förskolor att använda skogen vilket vore mycket negativt för både skolor och
privatpersoner som använder platsen på en daglig basis.

Kommentarer: De skolor och förskolor som använder området idag bedöms kunna fortsätta
använda stora delar av naturområdet som vanligt då det endast är en liten del av naturmarken
som planläggs för bostäder. Istället för att samlas på ängen som barnen gör idag kan de samlas
vid befintligt utegym där det fortfarande finns en större öppen yta bevarad. De stigar och gångvägar
som finns i området kommer bevaras genom att de planläggs som just gångstigar.
Samt med beaktande att tre tomter i området i nuläget verkar vara obebyggda (Asarum
3:35, 3:39 o 3:40) anser vi att föreslagna området med ny bebyggelse kan minskas med
minst motsvarande yta och en del av gräsytan kan användas av skolorna som
samlingsplats mm som tidigare.

Kommentarer: För fastigheten Asarum 3:35 finns beviljat bygglov för parhus. Vilket innebär

att tomten snart kommer bebyggas med ett parhus. Kommunen kommer därför inte minska ytan
som planläggs för bostäder i aktuellt förslag.
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Oklart vad +-markerad mark får innehålla då det saknas förtydligande på
plankartan.

Kommentarer: +-marken får endast förses med komplementbyggnad. Detta har förtydligats i

teckenförklaringen som hör till plankartan.

10. Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom den 2020-04-24

Framför följande synpunkter:

Miljöförbundet har granskat handlingarna. De synpunkter som miljöförbundet lämnat
tidigare i planprocessen har i huvudsak inarbetats i nuvarande planförslag. Under arbetets
gång (efter att miljöförbundets samrådsyttrande lämnades) har man uppmärksammat att
det funnits en handelsträdgård i planområdet. Efter detta uppdagades har en översiktlig
miljöteknisk markundersökning genomförts. Med anledning av resultatet från den
rapporten vill miljöförbundet framföra följande:
Angående den översiktliga miljötekniska markundersökningen vid bostadsområdet
bedömer Miljöförbundet att det finns en risk för att halterna av påvisade
bekämpningsmedel (PAH‐H och bly) i området där det planeras bostäder överstiger
riktvärden för känslig markanvändning (KM) inom delar av bostadsområdet. Detta då
analysresultaten på nämnda parametrar ligger på ungefär hälften av riktvärdet för KM och
då analyserna gjorts som samlingsprov för hela det planerade bostadsområdet.
Miljöförbundet bedömer det som nödvändigt att inför antagande säkerställa att marken
inte förorenad över KM. Detta bör göras genom att delproven 19W04 – 19W15
analyseras var för sig för djupet 0,0 – 0,2 meter med avseende på PAH‐H, metaller samt
DDT och dess nedbrytningsprodukter.
Utifrån det resultatet går det avgöra om det krävs avhjälpande åtgärder och om en
administrativ bestämmelse om villkor för startbesked behöver skrivas in eller ej.

Kommentar: framförda synpunkter noteras. Delproven 19W04-19W15 har analyserats var

för sig. I provpunkten 19W07 påvisas en halt av bly över känslig markanvändning, i en halt om
63 mg/kg YS. I provpunkten 19W14 påvisas en halt av summa DDT i nivå med riktvärdet
för känslig markanvändning, 0,1 mg/kg TS. Inga övriga halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärden har påvisats. WSP bedömer utifrån resultaten att området kan användas för
bostadsändamål. Att föroreningar över riktvärden för känslig markanvändning påvisats i 1 av
12 provpunkter bedöms inte medföra några oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön.
Miljöförbundet har via mejl framfört att de delar WSP:s bedömning. Ett tillägg till
planbeskrivningen gällande förorenad mark har gjorts på miljöförbundets begäran.
11. Teknik- och fritidsnämnden, inkom den 2020-04-28

Framför följande synpunkter:
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Gata och trafik
Enheten har inga synpunkter på att utöka med bostadsområdet med fler fastigheter,
bedömningen är att det kommer bli en marginell ökning av trafikmängden.
Att bangolfklubben löser parkering för sin vardagliga verksamhet inom sin egen fastighet
för att inte belasta lokalgatorna i området. Att parkering skall lösas inom den egna
fastigheten bedöms som extra viktig för trafiksäkerheten i området då det är mycket barn
och ungdomar som rör sig i området med anledning av att det angränsar till ett skol- och
friluftsområde.
Parkeringsförbudet på Tingsfogdevägens båda sidor sträcker sig mellan Stenbackavägen
och Bjäragårdsvägens första korsning med Tingsfogdevägen.
Park, natur och fritid
Gräsytan söder om utegymmet används idag som träningsyta. Om den planläggs för
bostäder försvinner den möjligheten. Önskvärt vore därför att ha kvar ytan söder om
utegymmet som naturmark, och dra gränsen vid den inritade vändplanen. Att ha bostäder
för nära utegymmet utgör risk för framtida konflikt.

Kommentar: framförd synpunkt noteras. Då utegymmet redan är etablerat och har en tydlig

gräns ser vi inte en överhängande risk för framtida konflikt då de som bosätter sig i de nya husen
ser att utegymmet redan finns. Väster om utegymmet finns en mindre öppen gräsyta som kan
användas för träning istället. Det finns även en större öppen gräsyta söder om de inritade
bostäderna, bakom befintlig bostadsområde som även den kan användas för träning istället.
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på möjligheten för bangolfen att utveckla sin
verksamhet.

Ej tillgodosedda synpunkter
Följande synpunkter inkomna under samrådet och granskningen, avseende förhållanden som kan
regleras i planen bedöms kvarstå:
• Naturskyddsföreningen Karlshamn, är tveksamma till planläggning av bostäder på
naturmark som tidigare inte varit detaljplanerad alls.
• Kommunens park- och naturenhet, är tveksamma till planläggning av bostäder på
naturmark som tidigare inte varit detaljplanerad alls.
• Rickard Eliasson och Louise Svensson på Asarum 3:33, framför att de vill ha ett 15 meter
brett grönområde med insynsskydd och ljuddämpande egenskaper mot tomterna 3:33, 3:40
och 3:39.
• Martin och Nina Karlsson på Asarum 3:34, framför att de vill ha ett 15 meter brett
grönområde mellan tomterna Asarum 3:33, 3:40 och 3:39.

Meddelande inför antagande

Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa tillgodose
kommer att få meddelande inför antagande.

8
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Samlad bedömning

Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon revidering av
planförslaget jämfört med granskningshandlingen. Endast redaktionella ändringar har gjorts inför
antagandet.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 september 2020.

Medverkande tjänstemän

Granskningsutlåtandet har sammanställts av planarkitekt Nanny Strand på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med
berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 4 augusti 2020

Nanny Strand

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Detaljplan för fastigheten Asarum 3:23 m.fl. Asarum,
Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet

Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 28 januari till den 18
februari 2019. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Asarum. Delar av samrådsmaterialet har även
funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.

Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 13 december
2018 och infördes i ortstidningarna lördagen den 26 januari. Kopia på kungörelse samt
samrådshandlingar sändes fredagen den 25 januari till Länsstyrelsen i Blekinge län, till
kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 7 januari 2019 samt övriga
berörda enligt upprättad sändlista.
För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte måndagen
den 4 februari 2019 kl. 18:00 i Årydssalen, Rådhuset i Karlshamn.

Samråd om behovet av MKB

EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning
och innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av
en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar
ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de
länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet,
ges tillfälle att yttra sig.

Samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning
skedde 2 november 2018. Förslaget för aktuellt planärende var att ett genomförande av
avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB enligt 4 kap 34 § första stycket plan- och bygglagen,
PBL, därmed inte erfodras. Bakgrund och motiv till kommunens ställningstagande framgår
av beslutsunderlaget ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”.

Inkomna yttranden under samrådstiden

I samband med samrådet inkom totalt 16 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:
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Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1. VMAB (Västblekinge Miljö AB)
2019-01-28
2. Räddningstjänsten
2019-02-01
3. Lantmäteriet
2019-02-04
4. Trafikverket
2019-02-07
5. Karlshamns Energi Vatten AB
2019-02-12
6. E.ON
2019-02-13
7. Karlshamns Energi AB (värme/bredband)
2019-02-15
8. Asarums Bangolf
2019-02-19
9. Naturskyddsföreningen
2019-02-20
10. Kommunstyrelsen
2019-02-20
11. Teknik- och fritidsnämnden
2019-02-26
12. Länsstyrelsen
2019-03-04
13. Miljöförbundet Blekinge Väst
2019-03-07

Enskilda
14. Samuel Henningsson, Asarum 3:20
15. Richard Eliasson och Louise Svensson
16. Martin Karlsson, Asarum 3:34

2019-02-04
2019-02-18
2019-02-18

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. VMAB – Västblekinge Miljö AB
VMAB framför följande i sitt yttrande:

Under rubriken avfall hänvisas till område A2, denna områdesindelning upphörde i
och med att Föreskrifter för avfallshantering antogs 2010-03-01. Hänvisningen till
området och tömningsintervall bör tas bort.

Handläggarens kommentarer: Planhandläggaren kommer redigera stycket om avfall
och ta bort hänvisningen till området och tömningsintervallet.
För att säkerställa framkomligheten för renhållningsfordon bör vändplanen i det nya
bostadsområdet i områdets norra del ha en diameter på minst 18 meter samt ha
parkeringsförbud.
Handläggarens kommentarer: Handläggaren kommer undersöka om det går att
bredda vändplanen. Införande av parkeringsförbud regleras inte genom detaljplanen.

2. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga synpunkter på förslaget.

3. Lantmäteriet

Lantmäteriet framför följande i sitt yttrande:
2
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Planbeskrivning
Sidan 12, förtydligande kan göras gällande om tanken är att de nya
bostadsfastigheterna ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet. Om området
ligger utanför verksamhetsområdet, finns planer på att inkludera det? Om inte är
tanken att de boende ska ordna en gemensam lösning för VA-ledningar fram till en av
kommunen angiven anslutningspunkt? Är tanken att det ska bildas en
gemensamhetsanläggning för VA-ledningar ska det framgå i planen.

Handläggarens kommentarer: Avsnittet om de nya bostäderna ska anslutas till
kommunalt vatten- och spillvatten kommer förtydligas i planbeskrivningen.

Sidan 17, fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter
bildas…” Nya fastigheter kan inte bildas genom åtgärden fastighetsreglering.
Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en befintlig fastighet till en annan.
Nya fastigheter bildas oftast genom åtgärden avstyckning, ett samlingsnamn för olika
åtgärder är fastighetsbildning. Använd hellre orden ”Avstyckning” eller
”Fastighetsbildning”.
Handläggarens kommentarer: Handläggaren kommer se över avsnitten som berör
fastighetsreglering och fastighetsbildning samt justera det som behövs.
Delar av planen som bör förbättras
Planbeskrivning
sidan 10, det anges att bostadsfastigheter i området variera i storlek mellan 800-1100
kvm. Det finns ingen bestämmelse i planen som avser storleken på bostadsfastigheter
varför fastigheterna i det nya området kan bildas med både större och mindre areal än
det angivna.

Handläggarens kommentarer: Handläggaren kommer undersöka om bestämmelse som
reglerar bostädernas storlek ska införas på plankartan.

4. Trafikverket
Trafikverket framför följande i sitt yttrande:

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb, med
byggnation av flera banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens
markområde. Syftet med planläggning för del av Asarum 3:2, norra delen av
planområdet, är att pröva möjligheten för byggnation av cirka 6 friliggande bostäder.

Kommunen bedömer tillkomsten av trafik från de planerade 6 nya bostäderna som
marginell. Trafikverket efterfrågar en redovisning av hur utvecklingen av
bangolfklubben kan påverka omgivande trafik. För att Trafikverket ska kunna ta
ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen
redovisa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Av redovisningen ska framgå
hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan krävas.
För åtgärder som rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas.
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Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering,
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir
nödvändiga ska, innan detaljplanen förses till antagande, ett finansierings- och
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket.

Handläggarens kommentarer: Väghållare inom planområdet samt till och från
området är Karlshamns kommun. Inga statliga vägar eller anläggningar kommer att
påverkas av detaljplanens genomförande.

5. Karlshamns Energi Vatten AB (VA-enheten)
VA-enheten framför följande i sitt yttrande:
•
•
•

Det står på sidan 7 att en dagvattenutredning bör göras. Det är bra om denna
dagvattenutredning kommer till stånd. Detta då dagvattennätet nedströms har
kapacitetsproblem och klarar inte fler anslutningar.
Vi har i nuläget inget verksamhetsområde för dagvatten som det står på sidan
12 under rubriken dagvatten.
Vatten och spillvatten verkar ok.

Kommentarer: Avsnittet om dagvattenhantering kommer redigeras och en
dagvattenutredning kommer att genomföras.

6. E.ON
E.ON framför följande i sitt yttrande:

För information kan vi nämna att längs med Stenbackavägen och Bjäragårdsvägen har
E.ON markförlagd lågspänningskablar. Samt 50 meter utanför planområdets östra del
en regionnätskabel, 50 kV Karlshamns T-Asarum, se bifogad karta.

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida.

För planering av elförsörjningen och information om E.Ons anläggningar kontaktas Bo
Carlsson.
Handläggarens kommentarer: Handläggaren noterar framförda synpunkter.

7. Karlshamns Energi AB (värme/bredband)
Karlshamns Energi framför följande i sitt yttrande:

På sidan 13 under rubrik Värme, el, tele och bredband står det att anslutningspunkt
för fjärrvärme är vid Stenbackaskolan, men fjärrvärmen är idag utbyggd för hela
befintliga villaområdet i Asarumsdalen. Vid en utökad byggnadsyta och
anslutningsgrad kan fjärrvärmenätet behöva kompletteras.
Som upplysning för fiber

4
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När det gäller fiber så ligger det fiberkanalisation till Stenbackaförskolan i kommunal
mark genom nytt planområde för bangolfen, regleringen av kostnaderna för flytt av
denna behöver göras innan marken säljs.

Handläggarens kommentarer: Handläggaren kommer ändra avsnittet om Värme, el,
tele och bredband där det står att det finns anslutningspunkt för fjärrvärme vid
Stenbackaskolan.

8. Asarums Bangolf
Framför följande i sitt yttrande:

”Vi önskar kunna uppföra enklare byggnader (till exempel redskapsbod, bod för
tävlingssekretariat och lusthus/regnskydd) på marken som är prickad i förslaget. Blir
orimligt långt bort till dessa funktioner om vi inte får göra detta.”

Kommentarer: Planhandläggaren kommer se över plankartan och ändra den prickade
marken till plus-mark vilket möjliggör för mindre byggnader så som redskapsbodar och
liknande.

9. Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen framför följande i sitt yttrande:

Positivt är att skogsmarken mellan skolan och det nya bostadsområdet planläggs som
Natur och att marken norr om bostäderna med utomhusgymmet planläggs som park.
Texten på sidan 7 och 12 i planbeskrivningen om dagvatten är också bra.

I dagsläget är dock gräsplätten söder om gymmet den enda öppna platsen för större
samlingar av skolklasser i utomhuspedagogik. Den används i dagsläget av vad vi vet 4
skolor och 5 förskolor för just detta användningsområde. Skogen används i
utbildningssyfte och ängen som en fast utgångspunkt. Vid ett eventuellt husbygge
riskerar man att skärma av de två skogsdungarna och förstöra den naturliga platsen
för alla skolor och förskolor att använda skogen vilket vore negativt för både skolor
och privatpersoner som använder platsen på en daglig basis.

Handläggarens kommentarer: Skogen kommer fortfarande vara tillgänglig för
skolklasserna att använda. Det kommer finnas en mindre gångstig och gångväg till
skogen och utegymmet som löper på var sida om de nya bostäderna. Då del av ängen tas i
anspråk föreslås skolklasserna i framtiden använda utegymmet som samlingsplats
istället. Genom gångstigen och gångvägen är naturområdet fortfarande tillgängligt för de
som använder området samt finns utegymmet kvar och tjänar som en naturlig mötesplats
eller uppsamlingsplats. De nya bostäderna kan även hjälpa till att öka trygghetskänslan.
Bostäderna hjälper till att lysa upp närområdet samt kan framtida boende röra sig på
platsen och bidra till att öka andelen människor som vistas på platsen.

10. Kommunstyrelsen
Har inga synpunkter på förslaget men framför följande.
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Planförslaget berör kommunal mark och försäljning och fastighetsbildning kommer
behöva genomföras.

Handläggarens kommentarer: handläggaren noterar framförd kommentar.

11. Teknik- och fritidsnämnden
Gata- och trafikenheten framför följande i sitt yttrande:

Det måste klarläggas att bangolfsverksamhetens parkeringsbehov kan uppfyllas utan
att ta gatumark i anspråk för att lösa sitt parkeringsbehov. Samma synpunkt gäller för
de 6 friliggande bostäderna. Gatorna är av sådan karaktär att de inte kan nyttjas som
parkering. Det är viktigt att befintlig rundkörningsplats bevaras för att transporter ska
kunna ske på ett trafiksäkert sätt till och från verksamheter i området.

Handläggarens kommentarer: Parkeringsbehovet för bangolfens verksamhet samt
bostäderna ska klargöras för att se om det finns tillräckligt med parkeringar. Idag finns
befintliga parkeringsplatser som besökare till bangolfen kan utnyttja men som inte
nyttjas fullt ut idag. För de nya bostäderna föreslås att parkering anordnas på tomten.
Besökare till de nya bostäderna föreslås parkera längs den nya gatan som leder genom de
nya bostäderna.
Park- och naturenheten framför följande i sitt yttrande:

Området kring utegymmet planläggs som Allmän plats – Park, efter att tidigare inte
varit planlagt alls. På mark som planläggs som park finns det möjlighet att ha
anläggningar, så som utegym och lekplatser, vilket inte går på mark som planläggs som
natur. Det vore dock önskvärt att genom planen reglera karaktären på park-marken.
Idag är det natur-/skogskaraktär på området. Det är önskvärt att området fortsätter
att skötas som natur/skog och inte som en anlagd park trots anläggningarna i
området.

Handläggarens kommentarer: Marken som i plankartan är planlagd som PARK
kommer istället planläggas som NATUR.
Fritidsnämnden har inga synpunkter mot förslaget.

12. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen framför följande i sitt yttrande:

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få
en betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen
(PBL) inte krävs. Länsstyrelsen kan inte bedöma om förslaget kan komma att innebära
betydande miljöpåverkan utifrån det underlag som kommunen inkommit med.
Ytterligare underlag behövs tas fram avseende dagvatten.
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11
kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, strandskydd,
6
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översvämning eller erosion. Kommunen behöver dock utreda dagvattenfrågan för att
säkerställa så att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Handläggarens kommentarer: en dagvattenutredning kommer genomföras för
aktuellt planförslag.

Riksintresse
Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret –
område med särskilt behov av hinderfrihets enligt miljöbalkens 3 kapitel. Planområdet
ligger inom den MSA-påverkade zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket samt
Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Då
planförslaget högsta tillåtna byggnadshöjd är 5 meter, bedöms inte en
flyghinderanmälan krävas.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion

Dagvatten
Marken som detaljplanen ligger på består av sand och silt med berg i dagern på vissa
ställen. Detta gör att infiltration till grundvattnet kan ske snabbt och därmed riskera
förorening. Den dagvattenutredning som ska göras behöver ta hänsyn till både
framtida klimat och ökade nederbördsmängder som föroreningsinnehåll och behov av
rening.
Handläggarens kommentarer: en dagvattenutredning kommer genomföras för
aktuellt planförslag.

Förorenade områden
På fastigheten Asarum 3:2 finns en nedlagd kommunal deponi samt en
handelsträdgård/plantskola registrerad. Länsstyrelsen har bristfällig information om
objekten och deras utbredning. Miljöförbundet har tillsynsansvar över båda objekten
och kan därav ha mer information om dem.
Den nedlagda deponin har registrerats på västra delen av fastigheten men hur
utbredningen egentligen ser ut är oklart. Det finns uppgifter om att
markundersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder gjordes på fastigheten
inför ombyggnation av skolan, men länsstyrelsen har inte tagit del av resultaten av
dessa.

Av en äldre detaljplan från 1963, (akt. nr. 10-ASA-2245) framgår att växthus har
funnits placerade på området där skolbyggnaden ligger idag, men även längre söderut
på området som enligt planbeskrivningen ska bebyggas med bostäder. Växthusen syns
även på historiska flygbilder tagna över området mellan 1955 – 1967 som kan tas fram
genom Eniros karttjänst (https://kartor.eniro.se/).
I enlighet med kommunen anser länsstyrelsen att ytterligare markundersökningar
behöver genomföras för att reda ut föroreningssituationen, framförallt på området
som planeras för bostadsbebyggelse. Generellt förespråkar länsstyrelsen att marken i
första hand bör vara lämplig för ändamålet redan innan en plan antas. Resultatet av
efterkontrollen ska då visa att marken är lämplig för den nya markanvändningen.
Länsstyrelsen anser att det i annat fall behövs en planbestämmelser enligt 4 kap 14 § 4
pkt. Plan- och bygglagen (2010:900) och att det antingen i plankartan eller i
planbeskrivningen ska framgå vilka mätbara åtgärdsändamål som ska uppnås innan
bygglov eller startbesked beviljas. Det bör även framgå hur det ska mätas att målen är
uppfyllda. Om en misstänkt förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas
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enligt 10 kap 11 § miljöbalken (1998:808). Om grävning ska genomföras i förorenade
massor måste en anmälan om detta enligt 28 § förordningen (1998:808) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten.
Handläggarens kommentarer: en miljöteknisk markundersökning för att utreda
föroreningssituationen kommer genomföras för aktuellt planförslag.

Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande,
fastställda av regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten
och buller.
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren
att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå
detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att
kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och
ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer
för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och
nybildning av grundvatten).
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar,
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa
större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna. Länsstyrelsen anser att
dagvattenfrågan behöver utredas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs.
Handläggarens kommentarer: en dagvattenutredning kommer genomföras för
aktuellt planförslag.

Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden.

Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
Enligt översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår planförslaget i områden som pekas ut
för kompletteringar, förtätningar inom kransbebyggelsen samt utvecklingsinriktning
idrott och friluftsliv. Områdets karaktär avses bevaras. Det öppna landskapsrummet i
dalgången ska bestå och områdets värde som rekreations- och friluftsområde ska
utvecklas ytterligare. Planförslaget anses inte förstöra det öppna landskapsrummet,
utan intrycket av den mäktiga dalgången som beskrivs i översiktsplanen kommer att
bestå även efter genomförandet av planens föreslagna bebyggelse. I översiktsplanen
presenteras åtta ledord som Karlshamns Kommun definierat som viktiga i strävan
efter en hållbar utveckling. Aktuellt planförslag bedöms ge förutsättningar för sex av
de åtta ledorden: förtätning, funktionsblandning, hållbar kommunikation, närhet till
service, närhet till natur, god infrastruktur och miljövänlig energi. Länsstyrelsen håller
med kommunen i bedömningen att planförslaget är förenligt med gällande
översiktsplan.
Naturmiljö
I detaljplaneförslaget är en stor del av den yta som idag är naturmiljö, planlagd för att
vara naturmiljö. Inom påverkningsområdet finns skyddsklassad art. Länsstyrelsen
anser att vidare utredning kan behövas för att undersöka planens eventuella påverkan
på arten.
8
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Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid
tillämpningen av miljöbalken. Kommunen tar kort upp miljömålen i checklistan och
länsstyrelsen anser att detta är tillräckligt.

Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser
för i stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.
Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av
relevanta klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan
medföra översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva
värmeböljor kan innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller
om en havsnivåhöjning kan medföra en permanent översvämning av hela eller delar
av planområdet. Analysen bör sedan ligga till grund för beslut om lämplig
markanvändning, samt vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver
integreras i planförslaget för att möta effekterna av ett förändrat klimat.
Energihushållning
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3 § att planläggning enligt denna lag ska
ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bland annat
genom en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt.
I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på
främst tre sätt:
•
•
•

Möjlighet till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur.
Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv
användning och användning av förnybara källor.
Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor.

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

Trafikfrågor
Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågar en redovisning av hur utvecklingen av
bangolfklubben kan påverka omgivande trafik. Kommunen behöver redovisa beräknad
trafikalstring och flödesfördelning. Av redovisningen ska framgå hur planförslaget
påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan krävas. För åtgärder som
rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. Åtgärder på det statliga
vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av
kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan
detaljplanen föres till antagande, ett finansierings och genomförandeavtal tecknas
mellan kommunen och Trafikverket.
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13. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet framför följande i sitt yttrande:

Det är positivt ur miljösynpunkt att så mycket av det norra området avsätts som naturoch parkmark. Det är även positivt att ett skyddsavstånd till stenmuren (om 2 meter)
säkerställs i planen.

Ytan som idag används för spontan parkering kan ha blivit något förorenad från dropp och
läckage från bilar. I planhandlingarna bör det skrivas in att ytan kan ha blivit förorenad av
befintligt markutnyttjande och att kontakt bör tas med tillsynsmyndigheten
(Miljöförbundet Blekinge Väst) innan grävning och schaktning.
Skrivningar kring markföroreningar, dagvatten mm bedöms i övrigt vara adekvata.”

Handläggarens kommentarer: Planhandläggaren kommer skriva in i
planbeskrivningen att ytan kan ha blivit förorenad av befintligt markutnyttjande och att
kontakt bör tas med Miljöförbundet som är tillsynsmyndighet innan grävning och
schaktning sker.

Yttranden från enskilda

14. Samuel Henningsson, Asarum 3:20

Har inga synpunkter på förslaget.

15. Richard Eliasson och Louise Svensson Asarum 3:33
Framför följande i sitt yttrande:

Vi är emot expansion av bangolfen då verksamheten idag ställer till problem med t.ex.
försvårad framkomlighet. Så som trafiksituationen ser ut idag är det många gånger farligt
för gångtrafikanter p.g.a. dold sikt, både dag och kvällstid.

Handläggarens kommentarer: Åtgärder som exempelvis, skyltar eller vägbulor, för att
skapa en förbättrad trafiksituation är inte något som regleras i detaljplanen. Däremot tar
planhandläggaren med sig informationen till trafikansvarig på kommunen för upplysning
om att de kan behöva se över platsens trafiksituation.

Om expansionen av bangolfens fastighet blir av vill vi ha ett 15 meter brett grönområde
med insyns och ljuddämpande egenskaper mot tomterna 3:33, 3:40 och 3:39. Vi vill inte ha
något stängsel likt det bangolfen har idag mot nämnda tomter.
Handläggarens kommentarer: Önskan om ett 15 meter brett grönområde mellan
tomterna Asarum 3:33, 3:40 och 3:39 kommer inte tillgodoses. Bangolfens verksamhet ger
inte upphov till höga bullernivåer som kan anses skadliga och ljuddämpande åtgärder är
därför inte aktuellt.
När man nu ska ändra planen ser vi hellre att man anpassar för samtliga befintliga
verksamheter. Specialskolan saknar idag parkeringar i sin närhet. Ändra planen så
1
0
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verksamheterna slipper parkera på vägen. Vi stödjer även av Asarum 3:34 inlämnade
synpunkter.

16. Martin & Nina Karlsson Asarum 3:34
Framför följande i sitt yttrande:

Trafik- och parkeringssituation måste beaktas i den nya planen. Se bilagor 1 och 2. I nya
detaljplanen bör fastighet 3:31 och 3:32 ha som krav att grönområde anläggs på de östra
delarna mot de villatomter som finns idag. En snygg naturlig avgränsning som tar ljud och
insyn. Det vill säga inte ett nätstaket som ger känsla av industri. Kommun eller
trafikingenjör får gärna ta kontakt gällande den trafik- och parkeringssituation som råder
idag.
Bilaga 1 och 2 i sitt originalformat finns tillgängliga hos Stadsbyggnadsavdelningen.

Här återges en sammanfattning.
Bilaga 1 är plankartan med kommentarer infogade. Kommentarerna har numrerats och
återges samt kommenteras nedanför.

Kommentar 1: Bör förtydligas vad detta är? Idag fungerar detta som avlämningsplats till
skolan vilket gör att de boende inte kommer ut för de står mitt i vägen. Är det en rondell?
Här finns alla varianter på man kör nämligen. Skylta och förtydliga. Förstår att detta inte
är helt rätt forum men en trafikingenjör bör få informationen denna väg är ju trafikerad
som alla andra och kan inte fungera som en avlastningszon. Det rör sig dessutom väldigt
mycket barn och ungdomar till fots och cykel.
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Handläggarens kommentarer: Vad gäller skyltning regleras det inte genom detaljplanen.
Detaljplanen kommer heller inte att ändra på infrastrukturen vid skolan.
Kommentar 2: I denna nya plan måste man ta hänsyn till det trafikläge som råder längs
Tingsfogdevägen idag. Se bifogade bilder med text. Denna väg tjänar idag som
parkeringsplats för bangolfen och i viss mån även skolans verksamhet. Nu har man satt
upp en skylt som anger parkeringsförbud mellan 07:00 – 16:00 men kvällar och helger
regleras fortfarande inte.

Handläggarens kommentarer: Skyltning om parkeringsförbud är inte något som regleras i
detaljplanen. Bangolfklubben kommer behöva anordna parkering för sina besökare på egen
fastighet. Vid större evenemang och tävlingar kan Bangolfklubben nyttja
parkeringsplatserna runt om vid Pingstkyrkan, förskolan och skolan. Att besökarna väljer att
ställa sig längs med vägen kan inte påverkas genom den här detaljplanen. Planhandläggaren
kommer ta informationen vidare till ansvariga för trafik i kommunen men det är upp till dem
att bestämma om åtgärder behöver vidtas eller inte.
Kommentar 3: Denna yta anser vi bör vara villkorad grönyta där man dessutom gör någon
åtgärd för insyn och ljud.
Handläggarens kommentarer: Önskan om ett 15 meter brett grönområde mellan
tomterna Asarum 3:33, 3:40 och 3:39 kommer inte tillgodoses. Bangolfens verksamhet ger
inte upphov till höga bullernivåer som kan anses skadliga och ljuddämpande åtgärder är
därför inte aktuellt.

Kommentar 4: Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till var alla de människor som
utnyttjar de fina motionsslingor och det utegym som har anlagts här skall parkera. Idag
finns två handikapp parkeringar men det är allt. Idag står bilarna på den ”rundslinga” som
enligt denna plan planeras att plockas bort eller på vägarna så nära dessa två faciliteter
som möjligt. När man plockar bort rundslingan ser vi en överhängande risk att bilar
kommer att stå både här och där likt det idag gör utanför bangolfen. Att hänvisa till
skolans eller pingstkyrkans parkering är inte realistiskt inte så länge det inte skyltas upp
och överträdelse bötfälls när man står på vägarna i närområdet.

Handläggarens kommentarer: Bangolfklubben kommer behöva anlägga en parkering på
sin egen fastighet för att tillgodose det vardagliga behovet. Vid större evenemang eller
tävlingar kan besökare även utnyttja parkeringarna runt om vid Pingstkyrkan, förskolan och
skolan. När Bangolfklubben har en egen parkering bedöms trycket på de andra
parkeringsplatserna minska och besökare till grönområdet kan då utnyttja dem istället.

Samlad bedömning

I det fortsatta planarbetet gör Stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att, förutom vissa
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Plankarta
• Bredda vändplanen där bostäderna planeras till 18 meter.
• Ändra prickad mark till plusmark så det blir möjligt för Bangolfen att uppföra
mindre byggnader som redskapsbodar.
• Området som är planlagt som PARK kommer planläggas som NATUR.
• Ändra höjden från 5 meter till 8 meter för bostäderna.
• Lägga till bestämmelser om hårdgörandegranden för fastigheterna.

1
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Planbeskrivning:
•
•
•
•
•
•

•

Redigera stycket om avfall och ta bort hänvisningen till området och
tömningsintervallet.
Förtydliga avsnittet om de nya bostäderna ska anslutas till kommunalt vatten- och
spillvatten.
Se över och justera avsnitten som berör fastighetsreglering och fastighetsbildning
efter lantmäteriets kommentarer.
Beskriva trafiksituationen mer utförligt. Hur mycket trafik kan exploateringen
förväntas generera? Var i området kan besökare till Bangolfen och de boende
parkera sina bilar?
Avsnittet om dagvattenhantering kommer redigeras och meningen som säger att
kommunen har ett verksamhetsområde för dagvatten tas bort.
Ändra avsnittet om Värme, el, tele och bredband där det står att det finns
anslutningspunkt för fjärrvärme är vid Stenbackaskolan till att fjärrvärmen är idag
utbyggd för hela befintliga villaområdet i Asarumsdalen. Lägga till mening att vid
en utökad byggnadsyta och anslutningsgrad kan fjärrvärmenätet behöva
kompletteras.
Skriva in att ytan kan ha blivit förorenad av befintligt markutnyttjande och att
kontakt bör tas med tillsynsmyndighet (Miljöförbundet Blekinge Väst) innan
grävning och schaktning.

Utredningar:
•
•
•

En dagvattenutredning kommer genomföras för aktuellt planförslag.
En miljöteknisk markundersökning kommer genomföras för aktuellt planförslag
för att utreda föroreningssituationen.
En geoteknisk markundersökning kommer genomföras för att säkerställa markens
bärighet.

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i
planen bedöms kvarstå:

• Gata- och trafikenheten framför i sitt yttrande att det är viktigt att befintlig
rundkörningsplats bevaras för att transporter ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt till
och från verksamheter i området. Planens nuvarande utformning tillåter inte att
rundkörningsplatsen bevaras.
• Önskan om ett 15 meter brett grönområde mellan fastigheten Asarum 3:23 (Bangolfen)
och fastigheterna längsmed Bjäragårdsvägen kommer inte tillgodoses.

Fortsatt planarbete

Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om
att ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning 18 mars 2020.
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Medverkande tjänstemän

Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Nanny Strand på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i
samråd med berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 3 mars 2020
Nanny Strand
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt

Sammanfattning av samrådsmöte den 4 februari 2019, kl:18.00,
Årydssalen i Karlshamn
Närvarande:

Inledning:

Mötet:

Emina Kovacic, Stadsarkitekt
Emmy Wallmark, Planarkitekt
Åhörare

Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet, på hemsidan
samt i brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet
upplystes om att synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen.

Emina hälsade alla välkomna och inledde med att kort redogöra för
detaljplaneprocessen och ärendehanteringen. Emmy Wallmark
redogjorde därefter för detaljplanens bakgrund och innehåll. Efter
föredraget öppnades det upp för allmän frågestund.

Nedan följer ett kortfattat referat över vad som framfördes vid mötet.

Frågor och synpunkter
Parkyta/ utegym
Ska utegymmet vara kvar?
Svar: Ja

Kan det vara lämpligt med en gångstig mellan de innersta tilltänkta tomterna?
Svar: Det får planarkitekten utvärdera.

Kan det bli aktuellt med parkeringsplatser för besökare längs in på Tingsfogdevägen, där
det idag redan finns handikapparkering?
Svar: Nej, inte troligt. Det skulle inte vara trevligt för de boende att vara granne med det.

Parkering
Parkeringsfrågan är redan idag kaotisk. Människor som ska besöka antingen utegymmet
eller bangolfen parkerar huller om buller ute på gatorna och hindrar ibland boende på
Tingsfogdevägen att nå sina fastigheter. Boenden får gå in på bangolfen och be om att bilar
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ska flyttas undan. Boenden klagar även på att bilister relativt frekvent vänder sitt fordon
på de boendens uppfart. Fastighetsägarna anser att bangolfklubben bör ta hand om sina
besökare på ett bättre sätt, då utsatta parkeringsplatser inte används, inte ens av klubbens
egna styrelsemedlemmar.
Var ska parkeringsplatser för specialskolan? Där finns barn med speciella behov som inte
kan t.ex vara utan sin ”följeslagare”. Hur kan deras parkeringsbehov tillgodoses?
Vad hände med trottoaren längs med Tingsfogdevägen? Ser ofärdigt ut och är en
trafikfara.

Buffertzon
Kan man i plan sätta in att det ska finnas en insynsskyddad buffertzon bestående av
växtlighet vid gränsen till befintliga bostadsområdet? Stängsel kommer att behövas, det är
ju klart. Detta stängsel hade med fördel maskerats med grönska. Grönskan bidrar även till
att boende får mindre insyn och kan även bidra till att ljudnivån från bangolfens utebanor
upplevs mindre störande, anser närmast boende.
Svar: Planarkitekten ska utvärdera detta?
En granne med bangolfen hade hellre sett en byggnad närmast tomtgränsen än utebanor,
då detta skulle ta bort eventuella störningar som en utebana kan ge.
Bestämmelser på plankartan
Vad får man bygga på B? Får man verkligen bygga hus där det bor flera familjer?
Svar: Ja, det får man.
Allmänt
Boende har blivit lovade att ingen verksamhet ska gränsa till deras fastighet.

Hur kunde det bli ”radhus” i det befintliga bebyggelseområdet? Finns missnöje mot det.
Vid pennan
Emmy Wallmark
Nanny Strand
Planarkitekt
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Varför görs en undersökning?
En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken
reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns
bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt
underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.
Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att
ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång.
Planuppdraget
Bakgrund
Planarbetet har initierats av Asarums bangolfklubb och Karlshamns kommun. Ansökan om
planbesked rörande Asarum 3:23, 3:31, 3:32 samt del av Asarum 3:2 inkom 2018-01-08 från
Asarums bangolfklubb. Byggnadsnämnden ställde sig 2018-02-28 positiv till att pröva ansökan i
en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslöt 2018-04-25 att utöka området och även
inkludera mark på fastigheten Asarum 3:2, öster om Asarums bangolf, som idag utgörs av ej
planlagd naturmark, för att möjliggöra en utbyggnad av cirka sex friliggande enbostadshus.
Efterfråga på småhus är stor och här finns möjlighet att erhålla tomter i naturskönt läge nära
skolor och service. För att en utveckling av befintlig verksamhet och nybyggnation av bostäder
ska kunna ske krävs en ny detaljplan.
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra
byggnation av fler banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde
(berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2). Syftet på del av Asarum 3:2,
norra delen av planområdet, är att pröva möjligheten till planläggning för friliggande bostäder.
Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centrala delar av Asarum, vid Stenbackaskolan och avgränsas av skolor,
bostadsområden och naturmark.
Nuvarande markanvändning
Fastighet 3:23 (Asarums bangolf) är idag utbyggt med en byggnad för inomhus bangolf och en
yta för utomhusbangolf med tillhörande mindre byggnad för klubbuthyrning. Naturområdet
mellan fastigheterna 3:23 och 3:32 används i dagsläget mest som parkeringsplats för personbil.
Karlshamns Energi har fiberledningar nergrävda på denna yta, som ska flyttas vid eventuell
exploatering. En passage genom naturområdet behöver få ny sträckning om bangolfen ska ta
denna mark i anspråk. En sådan passage kan anläggas längs med Bangolfklubbens nya fastighet,
se plankarta. Fastigheterna 3:31 och 3:32 är idag obebyggd tomtmark.
Norra planområdet är naturmark och tillhör ett friluftslivsområde. Marken består av starkt
kuperad skogsmark, flacka skogsdungar och ett område av svagt lutande ängsmark. Ett naturgym
finns anlagt inom planområdet och med ett väl utbyggt gång- och cykelnät blir områdets
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tillgänglighet god. Längs med Tingsfogdevägen finns en stenmur som avses bevaras. Planen ger
möjlighet till byggande av gata och bostäder på det som idag är naturmark. Det är av vikt att
behålla Asarumsdalens karaktär av dalgång varför bebyggelsen och dess utformning bör anpassas
efter dess topografi och dalen ska även i framtiden hållas öppen.
Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik. Närmaste busshållplats ligger cirka 400 meter från
planområdet.
Gällande planer
Översiktsplan
För området gäller översiktsplanen Karlshamn 2030. Fastigheterna Asarum 3:23, Asarum 3:31,
Asarum 3:32 och del av Asarum 3:2 omfattas under B2. Kransbebyggelse. Området avses
utvecklas med kompletteringar och förtätningar av tätortsbebyggelse. Del av fastigheten Asarum
3:2 som planeras för bostäder omfattas av B3. Asarumsdalen i översiktsplanen. Huvudsaklig
utvecklingsinriktning för B3 är idrott och friluftsliv.
Detaljplan
För området gäller två detaljplaner B79 och en liten flik i norr på B94.
Fastigheten 3:23 är planlagt för idrott, bangolf med maximal byggnadsarea av 1000m2.
Fastigheterna Asarum 3:31 och Asarum 3:32 är idag obebyggda tomter planlagda för
bostadsändamål. Del av fastighet Asarum 3:2 (i den södra delen av planområdet) är planlagt som
naturområde. Denna yta används i dagsläget mest som parkeringsplats för personbil. Norra delen
av planområdet del av Asarum 3:2 är planlagt som naturmark.
Ställningstagande
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att
denna kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett
sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver
upprättas.
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Dnr
2018/545

Checklista
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande.
Gällande regleringar och skyddsvärden
Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB
Berör planen:
Område av riksintresse för
naturvården?
Område av riksintresse för
kulturmiljövården?
Område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet?
Område av riksintresse för friluftsliv?
Område av riksintresse för
högexploaterad kust?
Område av riksintresse för yrkesfiske?
Område av riksintresse för
energiproduktion?
Område av riksintresse för
försvarsmakten?
Område av riksintresse för
infrastruktur?
Naturmiljö
Berör planen:
Naturvårdsplan?
Nyckelbiotop- eller
sumpskogsinventering?
Biotopskydd, viktiga biotoper?
Rödlistade, hotade arter?
Ekologiskt känsliga områden?
Natura 2000?
Nationalpark?
Naturreservat?
Naturminne?
Djur-/växtskyddsområde?
Strandskyddsområde?
Vattenskyddsområde?
Landskapsbild?
Annan känslig eller värdefull natur?
Kulturmiljö
Berör planen:
Fornminne eller plats av
kulturhistoriskt intresse?

Ja

Nej

Kommentarer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ja
X

Ja

Nej

Område med särskilt behov av hinderfrihet.
Planförslaget medger inget som kommer i konflikt
med hinderfriheten.

Kommentarer
Naturvårdsprogram 1993

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nej
X
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Område som omfattas av
kulturmiljöplan?
Kulturhistoriskt eller konstnärligt
värdefulla byggnader?
Viktiga kulturvärden?
Kulturreservat?
Miljökvalitetsmål
Berörs något av de 16 nationella
miljömål som ska ligga till grund för
all planering: 1) Begränsad
klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara
naturlig försurning, 4) Giftfri miljö, 5)
Skyddande ozonskikt, 6) Säker
strålmiljö, 7) Ingen övergödning, 8)
Levande sjöar och vattendrag, 9)
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav
i balans, 11) Myllrande våtmarker, 12)
Levande skogar, 13) Ett rikt
odlingslandskap, 14) storslagen
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16)
Ett rikt växt- och djurliv?
Miljökvalitetsnormer

X
X

Ja

X
X
Nej

X

Ja

Överskrids några
miljökvalitetsnormer?
Planens påverkan på miljön
Stads- och landskapsbild
Kan planens genomförande medföra:
Förändring av utsikt eller
landskapsmässigt/stadsmässigt
skönhetsvärde?
Att en naturskön utsiktsplats blir
otillgänglig för allmänheten?
Mark
Kan planens genomförande medföra:
Förändring av värdefull geologisk
formation?
Instabila markförhållanden eller
geologiska förändringar, ras och
skred?
Förflyttning, sammanpressning eller
täckning av jorden?
Ändring av topografin?

Dnr
2018/545

Kommentarer
God bebyggd miljö påverkas positivt.

Nej

Kommentarer

X

Ja

Nej

Kommentarer

X
X
Ja

Nej
X
X
X
X
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Ökad erosion?
Avsevärd förändring av
markanvändningen i området?

X

Ja
Vatten
Kan planens genomförande medföra:
Förändring av ytvattnets kvalitet,
strömmar eller riktning och mängd?
Förändrad infiltrationsförmåga,
X
dräneringsmönster eller frekvens och
mängd av ytvattenavrinning? Behöver
åtgärder vidtas för att hantera
dagvatten?
Förändring av grundvattnets kvalitet,
flödesriktning, mängd eller frekvens?
Väsentlig minskning av
vattentillgången i någon yt- eller
grundvattentäkt?
Att människor eller egendom utsätts
för risker i samband med
översvämning?
Att enskilda avlopp krävs i området?
Är området särskilt känsligt med
tanke på dessa?
Ja
Luft
Kan planens genomförande medföra:
Väsentliga luftemissioner eller
försämring av rådande luftkvalitet?
Obehaglig lukt?
Förändrad luftrörelse, fuktighet,
temperatur eller klimatförändring
lokalt eller regionalt?
Växt- och djurliv
Kan planens genomförande medföra:
Påverkan på ekosystemtjänster?
Positiva eller negativa förändringar för
växt- och djurarter/samhällen?
Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?
Försämrade fiskevatten eller
jaktmarker?
Ja
Planens påverkan på övergripande
miljöeffekter
Har planens genomförande betydelse
för de miljöeffekter som

X

Nej

Dnr
2018/545

Planen medger en positiv förtätning av
Asarums samhälle. Bangolfens verksamhet
utökas.
Kommentarer

X
Viss förändring av dagvattenhanteringen
sker vid genomförandet av detaljplanen.
Dagvattenutredning har genomförts.
X
X
X
X
Nej

Kommentarer

X
X
X

X
X
X
X
Nej
X
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genomförandet av andra planer eller
program medför?
Har planen betydelse för att främja en
hållbar utveckling eller för
integreringen av miljöaspekter i
övrigt?

X

Har planen betydelse för
möjligheterna att följa
miljölagstiftningen?
Planens påverkan på hälsan
Rekreation och rörligt friluftsliv
Kan planens genomförande medföra:
Påverkan på barn och ungas
lekmöjligheter eller behovet av
lekmiljöer?
Påverkan på park eller annan
rekreations-/friluftsanläggning?
Störningar och risker
Kan planens genomförande medföra:
Ökade bullernivåer?

X

Ja

Nej
X

Planen medför en positiv förtätning av
Asarums samhälle i ett läge där möjlighet
till god boendemiljö ges och utgör en bra
förstärkning av de redan utbyggda
infrastrukturerna.

Kommentarer
Planen tar inte mark i anspråk som används
för lek.

X
Ja

Nej

X

Risk för vibrationer?
Bländande eller störande ljus?

X
X

Risk för radon eller hälsofarliga
elektromagnetiska fält?
Förutsättningar för tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet?
Risk för olycka eller utsläpp av hälso/miljöfarliga ämnen eller strålning?
Farliga arbetsmiljöer?
Påverkan på folkhälsoeffekter?

X

Påverkan på förorenad mark?
Närhet till djurhållning?

Dnr
2018/545

Kommentarer
Trafikmängd av personbilar till nya
bostadsområdet kan öka. Dock bedöms
ökningen som marginell mot dagsläget då
det inte handlar om så många bostäder.
Däremot förväntas exempelvis gatlampor
bidrar till ökad trygghetskänslan vid
utegymmet.

X
X
X

X
X
X
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Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Ja
Nej Kommentarer
Mark- och vattenanvändning
Kan planens genomförande medföra:
Ändrad täthet för bebyggelse och
X
Planens genomförande kommer förtäta
bostäder?
bebyggelsen i Asarum.
Förändring av den nuvarande markX
Naturmark används till idrottsändamål och
och vattenanvändningen?
bostadsändamål.
Påverkan på andra tänkta projekt?
X
Berörs viktig samhällsservice eller
X
Förväntat stärkt underlag till skola, förskola
skapas behov av sådan, t.ex. skola?
och kollektivtrafik m.m.
Finns miljöstörande verksamhet i
X
omgivningen som har negativ
inverkan?
Ja
Nej Kommentarer
Befolkning
Kan planens genomförande medföra:
Fler arbetstillfällen?
X
Bangolfens verksamhet utökas.
Högre jämställdhet?
X
Bättre tillgänglighet?
X
Bättre service?
X
Förstärkt underlag för service.
Ökad trygghet?
X
Fler som rör sig i området. Fler besökare
till nya bangolfområdet.
Ja
Nej Kommentarer
Transporter och kommunikationer
Kan planens genomförande medföra:
Ett förändrat behov av transporter
X
Förbättrat underlag för kollektivtrafiken.
och transportsätt?
Påverkan på parkeringsmöjligheter?
X
Ökad trafikfara?
X
Barriäreffekter?
X
Ja
Nej Kommentarer
Energi
Kan planens genomförande medföra:
Väsentligt ökad efterfrågan på
X
befintliga energikällor eller behov av
nya?
Behov av nya system för distribution?
X
Ja
Nej Kommentarer
Naturresurser
Kan planens genomförande medföra:
Ökad användning av någon ej
X
förnyelsebar naturresurs?
Ianspråktagande av jordbruksmark?
X
Minskad produktionsyta av annat
X
slag?
Stadsbyggnadsavdelningen
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Emina Kovacic
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef

Nanny Strand
Planarkitekt
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1

SAMMANFATTNING

I Asarum önskar bangolfklubben utveckla sin verksamhet och inom samma planområde vill man
uppföra sex fristående villor på naturmark. Denna dagvattenutredningen visar att föroreningsgraden i
dagvatten både före och efter exploatering är låg och att dimensionerande faktor för
dagvattenhantering efter exploatering är det ökade dagvattenflödet.
I rapporten ges förslag för en dagvattenhantering som bygger på magasinering och utjämning av
flödet för att inte det allmänna ledningsnätet ska belastas mer än dagens situation.
Inom ramarna för dagvattenutredningen har också en skyfallskartering utförts. Vilken visar att
planområdet generellt är förskonat mot problematiska lågpunkter eller lågstråk men att mycket
intensiva regn kan medföra att dagvatten ansamlas väst om bangolfens befintliga inomhuslokal.

2

BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för detaljplan innehållande förslag för
dagvattenhantering för ASARUM 3:23 m.fl.
Detaljplanen avser att utreda möjligheterna för byggnation av ett nytt bostadsområde bestående av
cirka 6 friliggande bostäder, en utökning av befintlig bangolfanläggning med en inomhusbana samt
utökad yta för utebangolf. Delar av planområdet i anslutning till det kommande bostadsområdet ska
behållas som naturmark.
Syftet med dagvattenutredningen är att ge en helhetssyn av områdets befintliga förutsättningar för
dagvattenhantering och ge förslag på lämpliga lösningar för dagvattnets omhändertagande. I
utredningen ingår det också att redovisa flödesberäkningar som visar hur stor dagvattenavrinning som
sker i området före samt efter den tänkta exploateringen.
Utöver detta presenteras även en skyfallskartering som visar vilka områden som riskerar att
översvämmas av 100 års regn (inklusive klimatfaktor), samt vilka flödesvägar som dagvattnet avrinner
längs.
För att möta Länsstyrelsens synpunkter redovisas planområdets föroreningsbelastning före och efter
den tänkta exploateringen.
I samband med denna dagvattenutredning sker också utredningar vad gäller markföroreningar och
geoteknik för detaljplan ASARUM 3:23 m.fl. Dessa presenteras i separata PM.

4
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3

BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Planområdet är beläget centralt i Asarum. Samhället ligger strax norr om E22 samt öster om väg 29, i
Karlshamns kommun. Planområdet berör ett område av ca 4,5 hektar.

Figur 1: Planområdets lokalisering.
De berörda fastigheterna består idag av en bangolfanläggning samt naturmark av både skogs-, och
ängskaraktär.
I anslutning till planområdet finns skolor, befintliga bostadsområden och rekreationsområden. Med sin
närhet till service, natur och med pendlingsavstånd till Karlshamn och andra orter i Blekinge, ses
planområdet som ett attraktivt läge för bostäder.
Planområdet genomkorsas av Tingsfogdevägen som leder österut förbi bangolfens fastighet ner mot
ett nyligen uppfört bostadsområde med adress Bjäragårdsvägen.

5
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Figur 2: Planområdet
Den del av planområdet i norr som är tänkt till bostäder, ramas in av kraftiga höjdpunkter. Vilka
tillsammans med närområdets övriga kupering formar ett sänka i sydlig riktning från planområdets
norra del och i öst-, sydöstlig riktning från bangolfens anläggning i planområdets västra del. Angående
topografi se mer under ”Topografi och ytavrinning".
Inom planområdet finns gruslagda strövstigar och ett utegym som är en del av det rekreationsområde
som överlappas av planområdet.
Då planområdets olika områden har så skild karaktär och förutsättningar kommer redovisningen vad
gäller dagvattenberäkningar att presenteras i två delar, en för den del som berör Bangolfens
exploatering och en redovisning för naturmarken som berör bostadsområdet. Detta beskrivs mer
utförligt i rapporten nedan.

6
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Figur 3: Foto norrut från Tingsfogdevägen upp mot den mark där bostäderna ska byggas. Utegym
syns i bakgrunden.

Figur 4: Foto öst-sydöst från Tingsfogdevägen. Vid hörnan för Bangolfens befintliga fastighet mot den
naturmark som ska exploateras.
7
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3.2

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.2.1

Jordarter

Figur 5: Jordartskarta från SGU. Svart figur visar ungefärligt läge för planområdets gränser.
Jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) ger en grov bild av de olika jordarternas
utbredning i ett område. Jordartskartan visar att fastighet Asarum 3:23 m.fl. består av flera olika typer
av jordarter; postglacial sand, postglacial finsand, glacial silt samt urberg, enligt figur 5.

3.2.2

Genomsläpplighet

Figur 6: Karta som visar markens förmåga till genomsläpplighet. Kartmaterial från SGU. Svart figur
visar ungefärligt läge för planområdets gränser.
Olika jordarter har olika genomsläpplighet vilket påverkar dagvattnets infiltrationsmöjligheter och
därmed områdets möjligheter till dagvattenhantering.
De jordarter som redovisas i figur 5 medför en varierad grad av genomsläpplighet för aktuellt
planområde. Medan planområdets västra delar med sandiga jordarter har hög genomsläpplighet har
den siltiga jordarten i den norra delen som är aktuell för bostadsbebyggelse låg genomsläpplighet, se
figur 6.

8

415

3.3

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR VATTENFÖREKOMSTER

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade Vattendirektivet, i kraft. Syftet
med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kustoch grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av Vattendirektivet och kallas då formellt för
vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk- och kvantitativ
grundvattenstatus.
Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och
dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser; god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och
kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande.
Det planlagda området ligger i avrinningsområdet för Mieån.

Figur 7: Mieån (SE623047-144179). Svart figur visar planområdets läge.
Mieån har ett stort kulturhistoriskt värde. Dessvärre är Mieån idag drabbat av förhöjda halter av PFOS
och uppnår därmed inte god kemisk status, se tabell 1.
Vad gäller ekologisk status bedöms den till måttlig. Man har identifierat en försurning av, och fysisk
påverkan på ån som medför att klassningen av fisk i vattendraget endast ger en måttlig ekologisk
status.
Beroende på recipientens kemiska-, och biologiska status kan det komma att ställas krav på
dagvattenhanteringen.
Tabell 1: Miljökvalitetsnormer för Mieån.
Mieån

Ekologisk status

Kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen)

Statusklassning

Måttlig

Uppnår ej god

Mål

God ekologisk status
2021

God kemisk ytvattenstatus
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3.4

TERRÄNGMODELL OCH YTAVRINNING

Terrängmodellen i figur 8, visar planområdets lokalisering i ett kuperat landskap. I figur 9 visar
flödespilar hur ytavrinningen transporteras mot det lägre belägna området som löper i sydlig riktning
från planområdets norra del och i öst-, sydöstlig riktning från bangolfens anläggning i planområdets
västra del. Höjddatan är tagen från laserskanning över planområdet.

Figur 8: Terrängmodell. Hämtad från Bilaga: Skyfallsmodellering Asarum 3:23, 2019-10-21
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Figur 9: Ytavrinning beskrivet med flödespilar.
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3.5

INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

Den skyfallskartering som utfördes i samband med denna dagvattenutredning, och som i sin helhet
medföljer som bilaga till denna rapport visar att planområdet i stort är förskonat från lågpunkter eller
lägre belägna områden där dagvatten kan ansamlas vid mycket stor nederbörd.
Då utformningen av bangolfens anläggning förändras bör åtgärder ske som medför att inget dagvatten
stängs inne på fastighetens västra del. I figur 10 visas hur vatten ansamlas vid ett 100-års regn.

Figur 10: Maximalt vattendjup vid 100-års regn. Hämtad från Bilaga 1: Skyfallsmodellering Asarum
3:23, 2019-10-21
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3.6

BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEM

3.6.1

Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar

Bangolfen har en servis till det befintliga dagvattenledningssystemet som finns i anslutning till
planområdet. Dock är det enligt kommunens utsago inte möjligt med ytterligare belastning på detta
ledningssystem.

Figur 11: Dagvattenledningssystem i anslutning till planområde. Linjerna visar ungefärligt läge för
ledningar.
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4

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANTERING AV
DAGVATTEN

4.1

RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I KARLSHAMNS
KOMMUN

Med de kommunala riktlinjerna för dagvatten är syftet att skapa en långsiktigt fungerande
dagvattenhantering.
Vid nyexploatering gäller att dagvattnet i första hand ska omhändertas på den egna tomten (LOD).
Om LOD inte helt eller delvis är möjligt ska dagvattnet fördröjas och transporteras i öppna
dagvattenavledningar. Dagvattenanläggningar ska fungera som positiva inslag i den bebyggda miljön.
För befintliga områden används ofta de konventionella dagvattensystemen utan behandling eller
rening. Fastighetsägare ska uppmuntras att omhänderta dagvatten lokalt eller i andra hand eftersträva
utjämning av flödet. I synnerhet i områden som är hårt belastade.
I samband med ombyggnad eller förtätning ska följande beaktas:
 Omvandling av slutna system till öppna system bör eftersträvas.
 LOD ska eftersträvas när dagvattnet är av god kvalitet. För förorenat vatten ska krav ställas på
rening.
 Katastrofskydd ska övervägas vid om- och nybyggnad så att risken för miljöskador vid olyckor
begränsas.
 I samband med åtgärder i vägkroppen ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras och
mängden föroreningar begränsas.
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5

FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING

5.1

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Vid planläggning av ny bebyggelse bör man säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering
genom att följa ett par principer;
•
•

•

5.2

Byggnader ska placeras på höjdpartier medan lågstråken bör reserveras för grönytor som kan
ta emot dagvatten för infiltration och utjämning.
Alternativt kan lågstråken bestå av gator där dagvattnet avleds ytledes till lågpunkter i
områdets närhet vid intensiva regn för att tillfälligt avlasta dagvatten-ledningsnätet samt
undvika skador på byggnaderna i planområdet.
För att begränsa dagvattenflödet bör man undvika onödiga hårdgjorda ytor.

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Vidare i rapporten kommer planområdet att beskrivas som två separata områden, där
Tingsfogdevägen separerar de båda. Den västra delen ”bangolf” gäller fastigheterna Asarum 3:23,
3:32 samt 3:31 medan ”bostäder” berör resterande planområde som är en del av fastighet 3:2 och
idag består av olika typer av naturmark. Denna separation tydliggörs i figur 12.
Asarum bangolfklubb önskar utveckla sin verksamhet och planerar att uppföra en ny inomhuslokal
samt utöka och förändra den befintliga utomhusbangolfen.
Den villabebyggelse som Karlshamn kommun initierat i planområdet norr om Tingsfogdevägen är
tänkt att bestå av cirka 6 friliggande småhus. Idag består denna yta av öppen slåttermark samt en
vändplan för fordon.
När denna dagvattenutredning genomförs är inte den önskade exploateringen bestämd men i figur 12
visas ett förslag för bangolfens fastigheter samt markanvändning för planområdets norra del. Övrig
skogsmark och natur- och parkområde inom denna del av planområdet ska behålla sin nuvarande
markanvändning.

Figur 12: Förväntad markanvändning efter exploatering och rapportens uppdelning av planområdet.
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6

BERÄKNINGAR

Vid dimensionering av nya dagvattensystem är minimikraven enligt publikation P110 (Svenskt Vatten
2016), att ett dagvattenledningssystem i gles bostadsbebyggelse skall klara av att avbörda ett regn
med 2-års återkomsttid i ledningen samt ett regn med 10 års återkomsttid med trycklinje i marknivå.
För att ta höjd för framtida klimatförändringar används klimatfaktorn 1,25 i beräkningarna.

6.1

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagen skiss
till detaljplan har dagvattenflödet beräknats enligt Dahlström (2010)1 rationella metoden:
Q dim = i(tr) * A * ȹ * kf

där:

Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s)
i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)
tr = Regnets varaktighet (min)
A = Area (m2, ha)
ȹ = Avrinningskoefficient (-)
kf = Klimatfaktor (1,25)
För nederbörd med en återkomsttid av 2 och 10 år och med en varaktighet på 10 minuter är den
dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström (2010) 134,1 respektive 228 l/s, ha
exklusive klimatfaktor.
Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i Publikation P110, Svenskt Vatten 2016
Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen:
ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An)

1

Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem,
Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.

16

423

Avrinningskoefficienter som har använts i beräkningarna är följande:
Tabell 2: Avrinningskoefficienter.
Typ av yta

Avrinningskoefficient

Takyta

0,9

Asfalt

0,8

Grusyta

0,4

Villabebyggelse

0,4

Utomhusbangolf

0,2

Ängs-, samt naturmark

0,1

Skogsmark

0,025

Planområdet delas upp i två områden med skilda beräkningar. En del kommer nedan att benämnas
Bangolf och berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31 samt 3:32. Det andra området kommer som
tidigare att benämnas ”bostäder” och inbegriper då avrinningsområdet för del av fastighet som berör
bostadsexploateringen.
Beräkningarna förutsätter att dagvatten på befintlig gata ”Tingsfogdevägen” också framöver avvattnas
genom befintligt ledningssystem.
När denna utredning genomförs är inte Bangolfklubbens framtida exploatering fastställd, utan ett
förslag finns där byggnadsarean ökar med 100 % (dagens 795m2 utökas till 1590m2). Då fastigheten
enligt detaljplanen har möjlighet till en byggnadsarea av 2500m 2, visas även beräkningar för detta
scenario.
Tabell 3: Markanvändning och ungefärliga ytor för bangolfen.
Bangolf

Takyta

Före exploatering (m2)

Efter exploatering (m2)

Max byggnadsarea (m2)

795

1590

2500

130

130

Asfalt
Utomhusbangolf

1300

2600

2600

Gräs, naturmark

5800

3575

2665

Då bostadsområdet inte är projekterat mer i detalj har en schablonmässig avrinningsfaktor (0,4) valts
för den totala ytan som i detaljplanen anges kunna bebyggas med fristående villor.
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Tabell 4: Markanvändning och ungefärliga ytor för bostäder.
Bostäder
Före exploatering (m2)

Efter exploatering (m2)

Skog

13020

13020

Ängsmark

7900

1500

Grusyta

600

600

-

6400

Villabebyggelse

6.2

BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN

6.2.1 Före exploatering
Tabell 5: Dagvattenflöde vid olika regn innan exploatering. Med och utan klimatfaktor (kf) 1,25.
Återkomsttid
för regn

Område

Reducerad.
yta

Sammantagen
avrinningskoefficient

Flöde (l/s)

Flöde (l/s)

(utan kf)

(inkl. kf)

2 år

Bangolf

1556

0,197

21

26

2 år

Bostäder

1356

0,063

18

23

10 år

Bangolf

1556

0,197

35

44

10 år

Bostäder

1356

0,063

31

39

6.2.2 Efter exploatering
Tabell 6: Dagvattenflöde vid olika regn efter exploatering. Med klimatfaktor (kf) 1,25.
Återkomsttid
för regn

Område

Reducerad yta

Sammantagen
avrinningskoefficient

Flöde (inkl. kf)

2 år

Bangolf
(1590 m2)

2413

0,306

40

2 år

Bangolf
(2500 m2)

3141

0,398

53

2 år

Bostäder

3216

0,154

55

10 år

Bangolf
(1590 m2)

2413

0,306

89

10 år

Bangolf
(2500 m2)

3141

0,398

69

10 år

Bostäder

3216

0,154

93
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6.3

BERÄKNING AV FÖRDRÖJANDE ÅTGÄRDER

För att inte överbelasta det allmänna dagvattenledningsnätet bör dagvatten fördröjas och infiltreras.
Fördröjningsåtgärder dimensioneras för att innehålla en bestämd volym vatten till skillnad mot
ledningar som skall kunna avleda ett bestämt maxflöde. Fördröjningen kan inte ges en volym som
klarar alla regn (de skulle bli orimligt stora), utan magasinen ges en volym som motsvarar
dimensionerande återkomsttid. I detta fall har ett regn med 10 års återkomsttid med klimatfaktor valts
(Med 10 års återkomsttid menas att detta regn statistiskt inträffar en gång vart 10:e år.)
Då volymen beräknas för magasinet görs det för olika varaktigheter (=den tid regnet varar) exempelvis
från 10 min till 96 timmar. Detta för att se vilken varaktighet som ger den största volymen vatten. Vid
strypta utloppsflöden från magasinen är det ofta de långa regnen som ger den största volymen vatten.
Utgångspunkt:
•

För att avgöra en lämplig fördröjningsvolym för planområdet har utgångspunkten varit att utgå
från det flöde som sker från planområdet idag.

Tabell 7: Nödvändig magasinvolym
Beräknat dagvattenflöde
efter exploatering (l/s)

Utloppsflöde
(l/s)

Nödvändig
fördröjningsvolym (m3)

Bangolf

69

35

20

Bangolf, max
byggnadsarea

89

35

35

Bostäder

92

31

40

6.4

BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL

För beräkning av föroreningshalter har den webbaserade mjukvaran StormTac använts. För ytornas
olika föroreningshalter används schablonvärden. Riktvärden är hämtade från Riktvärdesgruppen
(2009)2.
Resultatet går att studera i tabell 8 och visar att ingen markant ökning av föroreningar sker vid den
tänkta exploateringen. Den kolumn i tabell 8 som redovisar ”efter rening”, syftar till det scenarie där
exploateringen följs av de åtgärder som presenteras i rapporten.

2

Riktvärdesgruppen (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Rapport, Stockholm Läns
Landsting 2009.
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Tabell 8: Beräknade föroreningar för del av planområdet som i rapporten benämns Bangolf.
Bangolf (max. byggnadsyta 2500 m2)
Parameter

Före exploatering
(µg/l)

Efter exploatering
(µg/l)

Efter rening
(µg/l)

Riktvärde
(µg/l)

Fosfor (P)

120

150

140

175

Kväve (N)

1100

1200

1100

2500

Bly (Pb)

3,1

3,3

2,3

10

Koppar (Cu)

8,7

9,3

8,1

30

Zink (Zn)

21

27

22

90

Kadmium (Cd)

0,37

0,55

0,38

0,5

Krom (Cr)

2,4

3,4

2,9

15

Nickel (Ni)

2,2

3,5

2,6

30

Kvicksilver (Hg)

0,0095

0,011

0,010

0,070

Suspenderat
material (SS)

27000

28000

1900

60000

Olja

98

88

27

700

Tabell 9: Beräknade föroreningar för del av planområde som i rapporten benämns bostäder.
Bostäder
Parameter

Före exploatering
(µg/l)

Efter exploatering
(µg/l)

Efter rening
(µg/l)

Riktvärde
(µg/l)

Fosfor (P)

58

120

110

175

Kväve (N)

740

1100

970

2500

Bly (Pb)

2,8

6,2

4,2

10

Koppar (Cu)

7,8

13

12

30

Zink (Zn)

20

51

39

90

Kadmium (Cd)

0,15

0,30

0,21

0,5

Krom (Cr)

1,7

3,6

3

15

Nickel (Ni)

1,6

4,1

3,0

30

Kvicksilver (Hg)

0,0061

0,011

0,011

0,070

Suspenderat material
(SS)

17000

29000

19000

60000

130

260

75

700

Olja
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7

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

Nödvändig fördröjningsvolym för respektive del av planområde redovisas i tabell 7. Nedan anges
lösningsförslag som är tillräckliga för att uppehålla dagvatten för ett 10-års regn över ytan, förslaget
visas i plankartan i figuren 13. För att magasinera och jämna ut flödet av det ökade dagvattenflödet
rekommenderas att anlägga diken.

Figur 13: Svackdikenas lokalisering i plankartan.
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•
•
•

•
•

•

7.1

Då föroreningsgraden efter exploatering fortfarande är låg, är den dimensionerande faktorn för
dagvattenhanteringen det ökade flödet.
Servisanslutning för dagvatten enligt figur 13.
Beroende på utformning av de kommande fastigheterna och höjdsättning i denna del av
planområdet kan det med fördel anläggas avgränsande diken mellan de kommande
fastigheterna och vegetationen. Detta för att undvika att ytavrinning från omgivningen
svämmar över tomtmark.
Det rekommenderas att behålla det befintliga diket längs planområdets östra gräns.
För att undvika att dagvatten stängs inne på bangolfens västra del, kan ett avledande dike
anläggas längs planområdets södra gräns. Detta dike kommer stå torrt bortsett vid intensiva
regn.
Ett alternativ för att undvika instängt dagvatten i västra delen av bangolfens anläggning är att
behålla befintlig servisanslutning för dagvatten och anlägga del av fördröjningsmagasinet i
denna del.

UTFORMNING AV DIKEN

Nedan ges förslag på utformning av de föreslagna dikena.
Svackdike för Bangolf vid total byggnadsarea av ca 1590 m2
•
•
•
•

Längd 47 meter med en släntlutning på 1:1.
Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,1 meter.
0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter)
Area reningsanläggning 70 m 2 = 8,8 % reduktion av föroreningar.

Svackdike för Bangolf vid maximal byggnadsarea av 2500 m2
•
•
•
•

Längd 47 meter med en släntlutning på 1:2.
Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 3,7 meter.
0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter)
Area reningsanläggning 117,5 m 2 = 9,9 % reduktion av föroreningar.

Västra svackdiket, Bostäder
•
•
•
•

Längd 29 meter med en släntlutning på 1:1.
Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,3 meter.
0,9 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,6 meter)
Area reningsanläggning 49,3 m2 = 4,7 % reduktion av föroreningar.

Östra svackdiket, Bostäder
•
•
•
•

Längd 39 meter med en släntlutning på 1:1.
Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,3 meter.
0,9 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,6 meter)
Area reningsanläggning 66,3 m2 = 6,3 % reduktion av föroreningar.

Det går att till viss del förändra längd, bredd och släntlutning för svackdikena, då det är den
magasinerande volymen som är betydande. För reducering av föroreningar är dock magasinets area
som är avgörande.
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Figur 14: Svackdiken med varierande utformning.

7.2

KOMPLETTERANDE DAGVATTENLÖSNING AV BANGOLFEN

Med anledning av att undvika instängt dagvatten på bangolfens anläggning kan istället marken
höjdsättas så att ytavrinning sker till en alternativ lösning med ett mindre utjämningsmagasin i
planområdets västra del där den befintliga dagvattenservisen utnyttjas. Ett magasin med erfordlig
volym av 5 m3 kan utformas enligt följande:
•
•
•
•

Beräkning baseras på ett utloppsflöde av 5 l/s till befintlig servis.
Längd 10 meter med en släntlutning på 1:1.
Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,1 meter.
0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter)

Detta fördröjningsmagasin kan då ta emot ytavrinning från gårdsytan samt asfaltparkering om ca 130
m2 väst om inomhuslokalerna, enligt den skrafferade ytan i figur 15. Observera att övriga ytor, såsom
byggnaderna ansluter till dagvattenmagasin längs östra planområdesgränsen.

Figur 15: Skrafferad yta kan höjdsättas sådant att ytavrinning sker till en alternativ lösning i väst.
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8

DISKUSSION KRING FÖRESLAGNA
DAGVATTENLÖSNINGAR

Föroreningsgraden ökar som förväntat något efter en exploatering av planområdet men ingen
verksamhet är av sådan karaktär att den beräknade föroreningsgraden stiger över gränsvärdena.
Detta medför att det är det ökade dagvattenflödet som blir dimensionerande faktor för föreslagen
dagvattenhantering.
Skyfallskarteringen visar att det föreligger en risk att dagvatten vid mycket intensiva regn kan stängas
inne vid bangolfens västra del, men planområdet är i övrigt förskonat mot problematiska lågpunkter
eller lågstråk.
Genom att anlägga diken på strategiska platser i planområdet kan det uppkomna dagvattnet fördröjas
innan det leds vidare i ledningssystemet. Lösningen ligger också i linje med kommunens riktlinjer för
dagvattenhantering där man anbefaller LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) samt eftersträvar
öppna system för dagvatten.
Att leda och uppehålla dagvatten i diken (även kallat svackdike, gräsdike eller makadamdike,
beroende på utformning) har många fördelar. Ett dike är lättskött och kan vid behov samla stora
volymer dagvatten.
När dagvatten kommer i kontakt med vegetation sker också en viss rening av de transporterade
föroreningarna. Vilket innebär ytterligare en fördel med att avleda och uppehålla dagvatten i öppna
lösningar som diken och dammar.
Med de dagvattenlösningar som presenteras i rapporten bedöms reduceringen av föroreningar i
dagvattnet uppgå till ca 10 % för den del av planområdet som benämns ”bostäder” samt 9 % för de
fastigheter som ingår i bangolfklubbens exploatering.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppfylla MKN för Mieån.
Beroende på utformning och vilka jordarter som vattnet leds över, så kommer dagvattnet också att, i
mer eller mindre grad, infiltrera marken. Vilket också ger bidrar till en lägre belastning på
ledningssystemet. Dock visar SGU:s jordartskarta att markens förmåga att infiltrera dagvatten skiljer
sig åt i planområdet och att den föreslagna lösningen med dagvattenmagasin inte bygger på
infiltration, utan fördröjning och avledning ut mot det allmänna dagvattenledningssystemet.
Avbördningstakten från dagvattenmagasinen bestäms av det beräknade dagvattenflödet som gäller
för avrinningsområdet med dagens markanvändning.
Längs planområdets östra gräns vid gångvägen som löper genom skogspartiet finns redan idag ett
dike som är tänkt att fånga upp dagvatten från skogen samt det som avrinner från den grusade
gångvägen. Det rekommenderas att detta dike behålls även när området exploateras.
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9

BILAGOR
9.1 Skyfallsmodellering Asarum 3:23, 2019-10-21
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1

INLEDNING

I framtiden förväntas antalet dagar med kraftig nederbörd och extremt korttidsregn att öka i frekvens
och intensitet (IPCC, 2013). I takt med att klimat och nederbördsmönster förändras kommer
översvämningar till följd av skyfall att öka. Även riskerna till följd av skyfall förväntas öka eftersom
urbaniseringen leder till förtätning och mer hårdgjorda ytor i urbana områden där vattnet inte kan
infiltrera.
Enligt Boverkets nya riktlinjer (Boverket, 2018) behöver översvämningsrisken till följd av skyfall
beaktas vid planläggning. Ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig
verksamhet bör planläggas så att den årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1/100.
Dessutom behöver effekten av ett framtida klimat under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas.
Även Länsstyrelserna Stockholms län och Göteborgs län (2018) rekommenderar att ny bebyggelse
bör planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100årsregn och att samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå. En klimatfaktor ska
inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat. På detaljplannivå sker
hantering av risken genom konsekvensutredning och redovisning av riskreducerande åtgärder.
Med hjälp av en skyfallsmodellering är det möjligt att kartlägga översvämningsområden och
identifiera riskområden för skyfall. Skyfallsmodelleringen kan därmed tjäna som underlag för ny
exploatering genom att ge en bild av potentiella negativa konsekvenser av nybyggnation.

2

METOD

För skyfallsmodelleringen användes det tvådimensionella hydrauliska beräkningsprogrammet MIKE
21 (Danish Hydraulic Institute). Modellen beräknar nivå- och flödesförhållanden till följd av
exempelvis nederbörd och flöden. Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke’s
ekvationer.
Metoden för markavrinning som tillämpats följer Vägledning för skyfallskartering (MSB, 2017). Med
metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av ledningssystemets kapacitet och
hur vattnet transporteras i vattendrag.
Modellens indata består av en terrängmodell som beskriver modellområdets topografi,
regnbelastningen över olika ytor beroende på markanvändning och ledningsnätets kapacitet samt en
fil som beskriver markens råhet för olika ytor. Beroende på typ av markanvändning ansätts en
avrinningskoefficient multiplicerad med regnbelastningen som används för att ta hänsyn till förluster
såsom infiltration, avdunstning och absorption av växtligheten eller genom magasinering i markytans
ojämnheter (Svenskt Vatten 2016). För att ta hänsyn till ledningsnätets kapacitet görs ett
schablonmässigt avdrag på regnbelastningen. Allt vatten som träffar markytan kommer i denna
modell att rinna av på ytan.

2.1

UNDERLAG

Följande underlag har använts vid framtagandet av skyfallsmodellen för planområdet:
•
•

Terrängmodell, GSD-Höjddata, grid 2+ format, Lantmäteriet
GSD-Fastighetskarta, Lantmäteriet

Beräkningar har utförts i koordinatsystemet SWEREF99 15 00 och höjdsystemet RH 2000.
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2.2

UTREDNINGSOMRÅDE

Eftersom modelleringen i MIKE 21 är en simulering av ytavrinning som inte inkluderar kulverterade
vattendrag som leder vatten till området eller inkluderar ledningsnätet har beräknings/utredningsområdet tagits fram i GIS utifrån hela det naturliga avrinningsområdet som bidrar med
markavrinning till beräkningsområdet. Beräkningsområdet redovisas i figur 1.

Figur 1: Beräkningsområdet framtaget utifrån terrängmodellen.
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2.3

TERRÄNGMODELL

För modelleringen har en höjdmodell (Figur 2) interpolerats fram utifrån:
•
•
•

Raster med 2x2 m upplösning.
Byggnader har extraherats ur fastighetskartan och höjts med 2 m i terrängmodellen.
Broar har tagits bort och viadukter öppnats upp.

Figur 2: Höjdmodellen har interpolerats fram utifrån befintlig terräng och befintliga byggnader.
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2.4

MARKANVÄNDNING

För att differentiera modellområdet med avseende på markens råhet och avrinningskoefficienter har
ett markanvändningsraster skapats utifrån fastighetskartan (figur 3).

Figur 3: Markanvändningsraster som utgör underlag för att bestämma avrinningskoefficienter och markens råhet för olika delar
i den hydrauliska modellen.
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2.5

MARKENS RÅHET

Markens råhet beskrivs i skyfallsmodellen med hjälp av Mannings tal. Markens råhet styr vattnets
hastighet och påverkar därmed översvämningsförloppet. Generellt kan det sägas att hårdgjorda ytor
har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan. Mer genomsläppliga material,
exempelvis grönytor, har ett lägre Mannings tal vilket betyder att vattnet rinner långsammare. För att
minska risken för instabilitet i modellen har områden med en lutning på över 45° getts ett lågt värde
på Mannings tal, vilket ger lägre vattenhastigheter. Av denna anledning har även taken på byggnader
i modellen givits ett lågt värde på Mannings tal. I tabell 1 redovisas de värden på Mannings tal som
använts för olika typer av markanvändning. Eftersom en väg kan passera genom en park i ett
grönområde överlappar de olika markanvändningstyperna varandra, och därför har de olika
markanvändningstyperna överlagrats varandra i en prioritetsordning i modellen.

2.6

REGN

Skyfallskarteringen har utförts för ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 och 30 min
varaktighet. Detta regn motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett skyfall i ett klimat som kan tänkas
råda år 2100.
Den del av nederbörden som inte infiltrerar ner i marken eller stoppas upp på markytan kommer
rinna av som ytavrinning. Avrinningen påverkas bland annat av regnintensiteten, markytans storlek,
infiltrationskapaciteten samt markytans råhet. För att beskriva hur mycket vatten som rinner av från
olika markytor har regnet multiplicerats med avrinningskoefficienter som ansatts utifrån typ av
markanvändning, se tabell 1. Rent modelltekniskt har alltså inte hela regnvolymen belastat den
hydrauliska modellen, utan endast den del som förväntas bidra till avrinningen på markytan.
Avrinningskoefficienterna har anpassats utifrån regnets återkomsttid med utgångspunkt från
resonemang i P110 (Svenskt Vatten 2016) samt med inspiration ifrån två Amerikanska
motsvarigheter till P110 för delstaterna Colorado (Urban Drainage and Flood Control District 2017)
och Kalifornien (State Water Resources Control Board 2011).
Samtliga markanvändningsklasser utom ”Lutning > 45°” är hämtade ur fastighetskartan
(Lantmäteriet). Med Bebyggelse hög avses friliggande hög bebyggelse med flerfamiljshus som har
tre våningar eller fler. Med Bebyggelse låg avses tät låg bebyggelse som utgörs av planmässig
kvartersbildning med friliggande en- och tvåfamiljsvillor med högst två våningar. Hög bebyggelse
bedöms innehålla mer hårdgjord yta och tilldelas därmed en högre avrinningskoefficient än låg
bebyggelse.
Regnbelastningen i modellen reducerades även för ledningsnätets kapacitet. Ledningsnät antogs
vara anslutet till följande markanvändningsklasser: vägar, byggnader/tak. Ledningsnätets kapacitet
antogs motsvara ett 10-årsregn med 30 minuters varaktighet utan klimatfaktor enligt P110. Regnet
har simulerats som blockregn, simuleringstid är 4 h.
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Tabell 1: Avrinningskoefficient, regnbelastning och Mannings tal för olika typer av markanvändning. Lutning är endast
inkluderad i GIS-skiktet för Mannings tal.

Markanvändning

Avrinningskoefficient

Mannings tal
(m1/3/s)

1,0
1,0
0,5
0,4
1
0,4
0,2
0,3
0,3
1
-

70
2
40
30
60
5
2
5
50
40
2

Vägar
Byggnader, tak
Bebyggelse hög
Bebyggelse låg
Industriområden
Grönområden
Skogsområden
Åker
Öppen mark
Vatten
Lutning

2.7

Regnbelastning
100-årsregn, 30
min (mm/dygn)

Regnbelastning
100-årsregn, 30
min

2668
2668
1334
1067
2668
1067
534
800
800
2668

56
56
28
22
56
17
11
17
17
56

KALIBRERING

Skyfallsmodellen har inte kalibrerats eftersom kalibreringsdata saknas. Extrema väderhändelser som
skyfall uppträder mycket sällan och ofta saknas observationer och mätningar från de regnevent som
faktiskt har förekommit.
Med detta följer att modellens trovärdighet baseras på att de processer som styr avrinningsförloppet
på markytan vid ett skyfall är inkluderade i modellen. De största osäkerheterna i
skyfallsmodelleringar är infiltrationskapacitet samt ledningsnätets kapacitet, då endast ett
schablonavdrag har gjorts för att beskriva ledningsnätets förmåga att avleda regnet.

3

RESULTAT

Resultaten från skyfallsmodellen redovisas som GIS-skikt. Följande GIS-skikt har tagits fram:
•
•
•

Maximala vattendjup
Maximalt flöde
Vattendjup vid simuleringens slut

Med maximalt vattendjup respektive maximalt flöde menas maximalt vattendjup/flöde för varje
beräkningsruta över hela beräkningen, det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup.
Analysen är gjord med en terrängmodell med gridstorlek 2x2 m och även om detta är en hög
upplösning kan det finnas trösklar och passager i terrängen som inte kommit med i terrängmodellen.
Dessa eventuella trösklar och passager kan påverka översvämningsutbredningen.
Det är också viktigt att poängtera att resultaten från skyfallsmodelleringen bara redovisar
marköversvämningar till följd av skyfall och inte de översvämningar som sannolikt skulle uppkomma i
källare och liknande utrymmen till följd av överbelastade avloppssystem.
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3.1

BERÄKNADE VATTENNIVÅER OCH FLÖDEN

Figur 4: Beräknade maximalt vattendjup vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn.
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Figur 5: Vattendjup efter 4 h simulering vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn.
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Figur 6: Beräknade maximala flöden (m3/s/m) under hela simuleringen vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn.
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3.2

FLÖDESVÄGAR OCH TILLRINNING

Flödesvägarna, det vill säga avrinningsstråken som visar hur vattnet rör sig i modellen när det rinner
på ytan, redovisas i figur 7. Flödet beräknas för varje 2x2 meters beräkningscell enligt följande
formel:
2
𝑅𝑖𝑗 = √𝑃𝑖𝑗2 + 𝑄𝑖𝑗

Rij är det totala flödet i m3/s för beräkningscellen i kolumnen i på raden j, Pij är flödet genom
beräkningscellen i nordsydlig riktning och Qij är flödet genom beräkningscellen i östvästlig riktning
enligt beräkningsprogrammet MIKE21.

Figur 7: Maximalt momentant flöde vid ett 100-årsregn.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning omfattande fastigheterna Asarum 3:23,
Asarum 3:32, Asarum 3:31 samt del av Asarum 3:2. För det aktuella området
pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan, som bl.a. skall möjliggöra för
bostäder och bangolfsverksamhet på området. Syftet med undersökningen
har varit att översiktligt utreda markens lämplighet för den planerade
markanvändningen.

2

OMRÅDESBESKRIVNING

Det aktuella området är beläget i centrala Asarum i Karlshamns kommun, se
figur 1 för översikt.

Figur 1. Det aktuella området markeras översiktligt med röd markering. Källa kartmaterial:
Lantmäteriet

Planområdet omfattar totalt drygt 42 000 m2, och berör fastigheterna Asarum
3:23, Asarum 3:32, Asarum 3:31 samt del av Asarum 3:2. På området finns
idag Asarums bangolfklubb, en grusplan, en väg, ett skogsområde, en
gräsplan och ett utegym. Planområdet omges i väster av Stenbackavägen
och Stenbackaskola, i norr av Stenbackaskolan och ett skogsområde, i öster
av skog och bostadsområde och i söder av en förskola och
bostadsfastigheter.
Jordarten i området uppges enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
vara postglacial finsand i områdets västra del, på Asarum 3:23, 3:32 och
3:31, där jorddjupet anges vara 5-10 m. Denna jordart har generellt hög
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genomsläpplighet. Större delen av planområdets nordöstra del, den del som
planläggs som natur och bostadsområde, består enligt SGU av postglacial
silt, i jorddjup om 5-10 m i den södra delen och 3-5 m i den norra delen.
Denna jordart har generellt låg genomsläpplighet. På delar av området ska
det också finnas berg i dagen (SGU, 2019a; SGU, 2019c; SGU, 2019b;
SGU, 2019d).
Planområdet sluttar i huvudsak österut. Närmsta vattendrag är Mieån, som
rinner ca 1 km sydost om planområdet. Drygt 1 km norrut finns ett identifierat
grundvattenmagasin (VISS, 2019; SGU, 2019d). Närmsta skyddade område
finns ca 1,6 km norr om planområdet, i form av Långasjöns
vattenskyddsområde. Planområdet tillhör ett avrinningsområde som mynnar i
havet (VISS, 2019).

3

PLANFÖRSLAGET

Detaljplanen syftar bl.a. till att möjliggöra för utveckling av Asarums
Bangolfsklubbs verksamhet, som vill utöka sin verksamhet till att även
omfatta fastigheterna Asarum 3:32, Asarum 3:31 och del av Asarum 3:2. Fler
banor skall byggas både inom- och utomhus. På Asarum 3:2 har Karlshamns
kommun för avsikt att planlägga delar av området för bostadsändamål med
sex friliggande bostadshus, samt delar av fastigheten som natur
(Karlshamns kommun, 2019), se figur 2.

Figur 2. Planområdet med olika färger för olika markanvändning. Orange representerar bangolf,
gult representerar bostäder, ljusgrönt representerar park och mörkgrönt representerar natur.
Källa kartmaterial: Lantmäteriet
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4

HISTORIK

Historiska ortofoton från 1961 och 1975 visar på att större delen av
planområdet som ligger på Asarum 3:2 tidigare varit åker (Lantmäteriet,
1961; Lantmäteriet, 1975).

4.1

BANGOLFSVERKSAMHETEN

Bangolfsverksamheten på Asarum 3:23 har funnits på platsen åtminstone
sedan 1977, då det från denna tid finns bygglov rörande uppförande av en
kioskbyggnad för mini-golfanläggning (Karlshamns kommun, 1977).
Verksamheten har sedan byggts ut i etapper år 1988, 2003 och 2010
(Karlshamns kommun, 1988; Karlshamns kommun 2003; Karlshamns
kommun, 2010). Innan bangolfsverksamheten fanns det en handelsträdgård
på fastigheten, se avsnitt 4.2.

4.2

HANDELSTRÄDGÅRD

I den västra delen av området har det tidigare funnits en
handelsträdgård/plantskola, med växthus belägna på fastigheten Asarum
3:23, där bangolfen idag ligger, samt på den del av Asarum 3:2 där
Stenbackaskolans huvudbyggnader finns. Se placering på historiska
ortofoton i ritning 1. Växthuset på Asarum 3:2 finns markerat på en ritning
som bilagts en rapport från Orrje & Co 1967. Båda växthusen finns även
utsatta på en ritning från 1963 (Karlshamns kommun), där också en cistern
på Asarum 3:2, precis norr om Tingsfogdevägen markeras, se figur 3. Rakt
under Stenbackaskolans byggnader har marken sanerats p.g.a. förekomst
av bekämpningsmedel (Vectura, 2013).

Figur 3. Ritning över växthus (markerad med rött) och markerad cistern (Karlshamns kommun,
1963).
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4.3

DEPONI

I närheten av planområdet finns enligt länsstyrelsens EBH-stöd en nedlagd
kommunal deponi, belägen på den västra delen av fastigheten Asarum 3:2,
där Stenbackaskolans skolgård idag ligger, se ungefärlig placering i figur 4
och ritning 3.

Figur 4. Ungefärlig placering för tidigare deponi. Källa kartmaterial: Lantmäteriet

Deponin omnämns i protokoll från 1930- och 1940-talet, där det framgår att
deponin började användas 1934 som ”avstjälpningsplats” för Asarums
kyrkby, och fortsatte användas på detta vis fram till 1949 (Karlshamns
kommun, 2011). I en ”grundundersökning” som utfördes av Orrje & Co 1967
har den aktuella deponin påträffats: ”I mitten av området har funnits en
sandtäkt, som igenfyllts med bl a sopfyllning”. Deponins ungefärliga
utbredning har angetts i Orrje & Co:s rapport, och den går också att urskilja
på historiska flyg- och ortofoton från 1961 (se ritning 1) och 1963
(Lantmäteriet, 1961; Karlshamns kommun, 2011). Vidare påträffades
deponin 2011 i undersökningar som gjordes av Vectura, och bl.a. tjärpapp,
tjärklumpar, tegel, glasflaskor och järnskrot observerades i deponimassorna.
Delar av deponin grävdes då bort (Vectura, 2011b).

4.4

SKOLVERKSAMHET

På senare ortofoton från 1975 syns inte deponin, utan då syns istället ett
antal skolbyggnader som byggdes omkring 1965-1970, se ritning 2
(Karlshamns kommun, 1971). Dessa revs omkring 2012, och den nuvarande
Stenbackaskolan uppfördes därefter (Karlshamns kommun, 2012). PCBsanering utfördes innan den dåvarande skolan revs (Karlshamns kommun,
2012).

5

OMGIVANDE VERKSAMHETER

WSP har förutom ovan nämnda deponi och handelsträdgård ingen
kännedom om några potentiellt förorenande verksamheter i närområdet.
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6

TIDIGARE UTFÖRDA
UNDERSÖKNINGAR

WSP har ingen kännedom om att några tidigare miljötekniska
undersökningar har utförts inom planområdet.
Inför rivningen av den tidigare skolan norr om planområdet, på Asarum 3:2,
utfördes dock miljötekniska markundersökningar av jord och grundvatten år
2011 (Vectura, 2011a; Vectura 2011b). I de undersökningarna uttogs
jordprover både i och runt den gamla deponin, samt på och runt den plats
där det norra växthuset låg och där Stenbackaskolan idag ligger. Dessutom
installerades grundvattenrör. Både jord och grundvatten analyserades med
avseende på metaller, alifater, aromater, PAH, bekämpningsmedel och
dioxin. I provpunkterna vid deponin påvisades då höga halter av aromater
och PAH:er över MKM, samt alifater över KM i jord. Även zink påvisades
över MKM, samt kadmium, kvicksilver och bly över KM. Dioxin påvisades
under Naturvårdsverkets generella riktvärden. Vid det gamla växthuset har
bekämpningsmedel påvisats (pentakloranilin, hexachlorobenzene, tetradifon,
dikofol, dieldrin, DDE, DDD och DDT). I grundvattenproverna påvisades
endast låga halter metaller och inga alifater, aromater, PAH eller BTEX över
laboratoriets rapporteringsgränser. Atrazin påvisades dock i ett
grundvattenprov från ett grundvattenrör som sattes strax nordost om den
plats där växthuset hade legat, se ungefärlig placering i figur 5. Halten var
0,04 µg/liter.
Ca 32 ton massor från den gamla deponin grävdes bort i samband med
Vecturas undersökningar. Det är oklart om och hur mycket deponimassor
som kan finnas kvar i området.
I samband med att den nuvarande Stenbackaskolan uppfördes gjordes en
sanering av marken där växthuset på Asarum 3:2 hade legat. Saneringen
gjordes dock bara där de nya skolbyggnaderna uppfördes. I samband med
sanering påträffades massor med slagg i schaktvägg mot Stenbackavägen,
och i saneringsrapporten finns noteringar om att PAH-förorenade massor
påträffats vid den parkering som ligger norr om Stenbackavägen, se figur 5
(Vectura, 2013).

Figur 5. Placering av grundvattenrör i Vecturas undersökning (2011b). Ungefärlig placering för
PAH-förorening markeras med ljuslila cirkel. Källa kartmaterial: Lantmäteriet
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GENOMFÖRANDE AV
UNDERSÖKNINGEN

Provtagningen har utförts i enlighet med tillämpbara delar av SGF:s
fälthandbok för undersökning av förorenade områden (SGF, 2013).
Provtagningen har följt tidigare upprättad provtagningsplan (WSP, 2019),
som har kommunicerats med tillsynsmyndigheten, Miljöförbundet Blekinge
Väst. Efter synpunkter från tillsynsmyndigheten lades ett antal ytliga
provpunkter till på fastigheterna Asarum 3:2, Asarum 3:31 och Asarum 3:32,
som uttogs med handborr och slogs ihop till två samlingsprov, se avsnitt 7.1.

7.1

BANGOLFSVERKSAMHET

På den del av området som planeras för bangolfsverksamhet samordnades
undersökningen med en geoteknisk undersökning, och prover uttogs i
samma provpunkter på fastigheten Asarum 3:23. Efter synpunkter från
tillsynsmyndigheten uttogs även ytliga jordprov med handborr från
fastigheterna Asarum 3:2, Asarum 3:31 och Asarum 3:32.
På fastigheten Asarum 3:23 har provtagning av jord gjorts med
skruvprovtagare på borrbandvagn i tre provpunkter, 19W01-19W03 (se figur
6 och ritning 3 för provpunkternas placering) i samband med en geoteknisk
undersökning. Provtagningen utfördes 2019-09-24 av Toni Borg och Kristian
Nilsson, WSP. Provtagningen utfördes ytligt 0-0,2 m som samlingsprov, samt
0,2-0,5 m som samlingsprov. I de djupare jordlagren, 0,5 m under markytan
(m.u.my), utfördes provtagning som samlingsprov på 0,5-1,0 m.u.my.
Provtagningen anpassades efter förändringar i jordart, färg, lukt och andra
fältobservationer. Fältobservationer har antecknats i ett fältprotokoll, se
bilaga 1. Provpunkternas placering anpassades för att inte störa bangolfens
befintliga verksamhet, samt efter placering av de nu rivna växthusen.

Figur 6. Provpunkter på det område som planeras för bangolfsverksamhet, samt område som
omfattas av samlingsprov markerat med rött. Källa kartmaterial: Lantmäteriet
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På fastigheterna Asarum 3:2, Asarum 3:31 och Asarum 3:32 har provtagning
av jord gjorts med handborr i 10 provpunkter. Provtagningen utfördes 201910-18 av Fredrik Lindgren och Daniel Åkesson, WSP. Provtagningen gjordes
i nivåerna 0-0,2 m.u.my. samt 0,2-0,5 m.u.my. Delproverna från Asarum 3:2
(provpunkterna 19W25-19W29) på nivån 0-0,2 m.u.my. slogs ihop till ett
samlingsprov representerande hela området markerat ”Saml. 4”, se figur 6,
och detta prov har analyserats hos laboratoriet. Delproverna från Asarum
3:31 och Asarum 3:32 (provpunkterna 19W20-19W24) på nivån 0-0,2
m.u.my. slogs ihop till ett samlingsprov representerande båda fastigheterna
(se markering ”Saml. 5” i figur 6), och har analyserats hos laboratoriet.
Provpunkterna placerades i ett slumpmässigt systematiskt
provtagningsmönster och uppdelningen av vilka områden som respektive
samlingsprov skulle representera avgjordes av markanvändningen inom
berörda fastigheter. Jordproverna placerades i diffusionstäta plastpåsar och
förvarades mörkt och svalt i väntan på analys. Ett urval av proverna från
Asarum 3:23 har analyserats hos externt laboratorium med avseende på
metaller, alifater, aromater, PAH, BTEX, PCB samt bekämpningsmedel.
Saml. 4 analyserades hos externt laboratorium med avseende på metaller,
alifater, aromater, PAH, BTEX, samt bekämpningsmedel, och Saml. 5
analyserades med avseende på bekämpningsmedel.

7.2

BOSTADSOMRÅDE

På den del av området som planläggs för bostäder har provtagning utförts
med hjälp av handborr i 12 provpunkter, som placerades med slumpmässigt
systematiskt provtagningsmönster, se figur 7. Provtagningen utfördes 201910-18 av Fredrik Lindgren och Daniel Åkesson, WSP. Provtagningen gjordes
i nivåerna 0-0,2 m.u.my. samt 0,2-0,5 m.u.my. Delproverna slogs ihop till 3
samlingsprov representerande hela det berörda området. Jordproverna
placerades i diffusionstäta plastpåsar och förvarades mörkt och svalt i väntan
på analys. De ytliga proverna har analyserats hos externt laboratorium med
avseende på metaller, alifater, aromater, PAH, BTEX, samt
bekämpningsmedel.

Figur 7. Utförda provpunkter bostadsområde. Källa kartmaterial: Lantmäteriet.
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JÄMFÖRVÄRDEN

Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark, vilka reviderades i juni 2016
(Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark är uppdelade i två typer av
markanvändning.
Känslig markanvändning, KM, innebär att markkvaliteten inte begränsar
val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex.
kunna användas till bostäder, odling etc. Grundvattnet inom området kan
användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna
och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av
markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas.
Mindre känslig markanvändning, MKM, innebär att markkvalitet begränsar
val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex.
användas till kontor, industri eller vägar. Grundvattnet skyddas som en
naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas inom
området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i
närbelägna ytvatten skyddas.

9

RESULTAT

9.1

FÄLTOBSERVATIONER

Fullständiga resultat från fältobservationer i provpunkterna 19W01-19W03
redovisas i bilaga 1. På bangolfsområdet har jordarten bedömts vara
naturlig, och bestod framförallt av mullhaltig sand i det övre jordlagret, och
sand till något grusig sand något djupare ner. Grundvatten påträffades vid ca
1,5 m.u.my. i provpunkten 19W02 och vid ca 2,4 m.u.my. i provpunkten
19W01.
Även i provpunkterna 19W20-19W29 bedömdes jordarten vara naturlig, och
bestod av liknande jordarter som i provpunkterna 19W01-19W03, framförallt
mullhaltig sand och grusig sand.
I provpunkterna 19W04-19W15 bestod också jordarterna av framförallt
mullhaltig sand och grusig sand. I en provpunkt, 19W11, påträffades rester
av vad som bedömdes vara finkornig tegel. Inga spår av tegel påträffades i
någon annan provpunkt, och jordarten i samtliga provpunkter bedömdes vara
naturlig.

9.2

LABORATORIEANALYSER

Analysresultat tillsammans med jämförvärden redovisas i bilaga 2.
Originalprotokoll från laboratoriet redovisas i bilaga 3.

9.2.1

Bangolfsområdet

I det område som planeras för bangolfsverksamet har inga halter över
tillämpade jämförvärden påvisats i något analyserat prov. Inga halter av
PCB, aromater eller BTEX har påvisats över laboratoriets
rapporteringsgräns. Halter av PAH och en halt av alifater >C16-C35 har
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påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns, men halterna var långt under
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Avseende
bekämpningsmedel har två ämnen, DDT och pentakloranilin, påvisats över
laboratoriets rapporteringsgräns, i ytligt prov från 19W02, 19W03 samt Saml.
4 och Saml. 5. De påvisade halterna är dock långt under de generella
riktvärdena. Inga andra analyserade bekämpningsmedel har påvisats över
laboratoriets rapporteringsgräns.

9.2.2

Bostadsområde

I det område som planeras för bostäder har inga halter över tillämpade
jämförvärden påvisats i något analyserat prov. Avseende bekämpningsmedel
har två ämnen, DDT och pentakloranilin, påvisats över laboratoriets
rapporteringsgräns. De påvisade halterna är dock under Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark. Inga andra analyserade
bekämpningsmedel har påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns.

10 SLUTSATSER
I utförd undersökning har totalt tio prov analyserats hos laboratorium. Sju av
proverna har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater,
BTEX och PAH. Tre ytliga prov har analyserats med avseende på PCB och
sju ytliga prov har analyserats med avseende på bekämpningsmedel.
I analyserade prov har inga halter över tillämpade jämförvärden,
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, påvisats.
Jordarten har i samtliga provpunkter bedömts vara naturlig. WSP bedömer
således utifrån genomförd undersökning att det inte finns några hinder ur
föroreningssynpunkt för att den planerade markanvändningen ska anses
vara lämplig.

11 ÖVRIGT
WSP har sammanställt denna rapport enbart för Karlshamns kommun.
Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt
under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om
rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för.
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas
att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller
att det förekommer ämnen och föreningar som inte har analyserats.
Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 § ska den som äger eller brukar en
fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte, genast
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten
och denna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. WSP rekommenderar att denna rapport delges tillsynsmyndigheten.
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Bilaga 1. Fältprotokoll
Uppdragsnummer: 10291520

Provgrop
19W01

Djup (m)
0-0,35
0,35-2,85
2,85-4,15
4,15-5,30
5,30-8
2,4

19W02

0-0,25
0,25-4,0
1,5

19W03

0-0,1
0,1-0,9
0,9-2,1
2,1-4,0
4,0-8,0

1

Jordart
mugrSa
Sa
siSaf
leSi
SaMn
Grundvatten

Provtagen nivå (m)
0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0

muSa
(gr)Sa

Kommentar
brun
ljusbrun
ljusbrun.

0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0

brun
ljusbrun
ljusbrun

0-0,2
0,2-0,5
0,5-0,9

brun
ljusbrun
ljusbrun

Grundvatten
muSa
Sa
siSaf
leSi
(gr)Sa
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Uppdragsnummer: 10291520

Bilaga 2
MRR
KM

Bangolfen
Provnummer
Provtagningsdag
Provets märkning
Djup (m)
Ämne
Torrsubstans (%)
Bensen
Toluen
Etylbensen
M/P/O-Xylen
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Summa alifater >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH
Summa totala PAH16
S:a PCB (7st)
Arsenik As
Barium Ba
Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu
Krom Cr
Kvicksilver Hg
Nickel Ni
Vanadin V
Zink Zn
Aldrin
Dieldrin
Aldrin/ Dieldrin (sum)
DDD, o,p'DDD, p,p'DDE, o,p'DDE, p,p’DDT, o,p'DDT, p,p'DDT (sum)
Pentachloroaniline
Quintozene
Pentachloroaniline/Quintozene

Bostadsområde

177-2019-11150056 177-2019-11150057 177-2019-11150058 177-2019-11150059 177-2019-11150060 177-2019-11150064 177-2019-11150065 177-2019-11150061 177-2019-11150062 177-2019-11150063
2019-09-24
2019-09-24
2019-09-24
2019-09-24
2019-09-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
19W01
19W02
19W02
19W03
19W03
Saml. 4
Saml. 5
Saml. 1
Saml. 2
Saml. 3
0-0,2
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
91,7
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
< 0,075
0,13
0,12
< 0,14
0,25
< 0,0070
< 2,0
81
14
< 0,20
3,2
12
7,3
0,082
3,9
19
63

89,7

94,7
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
< 0,075
< 0,11
< 0,090
< 0,14
< 0,23

< 0,0070

91,9

87,1
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
0,13
0,14
0,12
0,19
0,31

85,7

83,6
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
0,13
0,14
0,13
0,19
0,32

83,7
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
0,36
0,34
0,3
0,44
0,74

81,4
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
21
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
0,27
0,32
0,28
0,35
0,64

< 0,0070
< 1,9
49
2,8
< 0,20
2,3
3,6
4,8
< 0,010
3,8
8,3
25

<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
<0,001
<0,001
0,0026
<0,001
0,0039
0,0085
0,0011
<0,001
0,0016

95,6
< 0,0035
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 5,0
< 3,0
< 5,0
< 5,0
< 9,0
16
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,045
< 0,075
< 0,11
< 0,090
< 0,14
< 0,23
<1,9
38
2,7
< 0,20
2,7
2,3
4,6
< 0,010
3,7
7,3
22

2,1
67
19
< 0,20
3,3
13
6,5
0,042
4
11
43
<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
0,0018
<0,001
0,0095
0,0014
0,011
0,025
<0,001
<0,001
<0,001

<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,003
0,001
<0,001
0,0015

<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
0,0029
<0,001
0,014
0,001
0,011
0,03
<0,001
<0,001
<0,001

3
57
27
< 0,20
4,6
13
11
0,045
5,9
18
44
<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
0,0041
<0,001
0,019
0,0029
0,031
0,058
<0,001
<0,001
<0,001

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

\\ams.corp.pbwan.net\DavWWWRoot\projects\10291520\Document\10292213\3_Dokument\33_Laboratorieanalyser\331_Jord\Analysresultat Asarum bangolf
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2,8
64
33
< 0,20
5,1
15
12
0,049
6,5
20
49
<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
0,0015
<0,001
0,016
0,0027
0,025
0,046
<0,001
<0,001
<0,001

MKM
PRV

Jämförvärden

3
59
23
< 0,20
5,6
11
11
0,045
6,7
21
46
<0,002
<0,002
<0,002
<0,001
0,0056
<0,001
0,02
0,0026
0,023
0,052
0,0012
<0,001
0,0017

KM**

MKM**

0,012
10
10
10
25
25
100
100
100
100
10
3
10
3
3,5
1
-

0,04
40
50
50
150
120
500
500
500
1000
50
15
30
15
20
10
-

0,008
10
200
50
0,8
15
80
80
0,25
40
100
250

0,2
25
300
400
12
35
200
150
2,5
120
200
500

0,02

0,18

0,1

1

0,12

0,4

Uppdragsnummer: 10291520

BILAGA 3.
ORIGINALPROTOKOLL FRÅN LABORATORIET

WSP Environmental
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: 010-722 50 00
Fax: 010-722 56 53
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-257352-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ1bZIÎ

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150056

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19W01
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-09-24

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
91.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

a)

a)*
a)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.040

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.13

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.12

mg/kg Ts

a)

< 0.14

mg/kg Ts

a)

0.25

mg/kg Ts

a)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

81

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

7.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.082

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

63

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-267063-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2r`8Î

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150057

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19W02
Asarum 3:23

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-09-24

2019-11-14

Resultat
89.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

2.6

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

S:a PCB (7st)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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DDT, p,p'-

3.9

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

8.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.1

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.6

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline
Quintozene
Pentachloroaniline/Quintozene
Pentachlorobenzene

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-257299-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ1a{5Î

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150058

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19W02
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,2-0,5
2019-09-24

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
94.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

a)

a)*
a)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

< 1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

49

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

2.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

8.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

25

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-267064-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2raAÎ

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150059

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19W03
Asarum 3:23

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-09-24

2019-11-14

Resultat
91.9

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

b)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

S:a PCB (7st)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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DDT, p,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

<3.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline
Quintozene
Pentachloroaniline/Quintozene
Pentachlorobenzene

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-272469-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ3Lz`Î

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150060

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-12-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19W03
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,2-0,5
2019-09-24

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
95.6

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

16

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Alifater >C16-C35

Oljetyp > C10

a)

a)*
a)*

Ospec

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

<1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

38

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

2.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

7.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

477

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-267068-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2reeÎ

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150064

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Saml. 4
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-10-18

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
87.1

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

b)

b)*
b)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benso(b,k)fluoranten

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoranten

0.043

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Pyren

0.037

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.13

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

0.12

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

0.19

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

0.31

mg/kg Ts

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

1.8

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

9.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

1.4

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, p,p'-

11

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

25

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline/Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Arsenik As

2.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Barium Ba

67

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Bly Pb

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kobolt Co

3.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Koppar Cu

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Krom Cr

6.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

0.042

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

b)

4.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Zink Zn

43

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg
Nickel Ni

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150065

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Saml. 5
Asarum 3:23

Analys

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,2
2019-10-18
Fredrik Lindgren

2019-11-14

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

85.7

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

2.9

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

14

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, p,p'-

11

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

30

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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(2010) 2933–2939 mod.
Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline/Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2rbJÎ

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150061

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Saml. 1
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-10-18

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
83.6

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

b)

b)*
b)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benso(b,k)fluoranten

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoranten

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Pyren

0.043

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.13

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

0.13

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

0.19

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

0.32

mg/kg Ts

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

4.1

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

19

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

2.9

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, p,p'-

31

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

58

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline/Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Arsenik As

3.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Barium Ba

57

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Bly Pb

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kobolt Co

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Koppar Cu

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Krom Cr

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

0.045

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

b)

Nickel Ni

5.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Vanadin V

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Zink Zn

44

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-267066-01

WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2rcSÎ

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150062

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Saml. 2
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-10-18

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
83.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen

0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Krysen

0.049

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.10

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benso(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren

b)

b)*
b)*

0.038

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fenantren

0.068

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoranten

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Pyren

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Antracen

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.038

mg/kg Ts

< 0.045

mg/kg Ts

b)

0.36

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.34

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

0.30

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

0.44

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

0.74

mg/kg Ts

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

1.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

16

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

2.7

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, p,p'-

25

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

46

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
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HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachloroaniline/Quintozene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Pentachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Arsenik As

2.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Barium Ba

64

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Bly Pb

33

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kobolt Co

5.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Koppar Cu

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

0.049

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

b)

Nickel Ni

6.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Vanadin V

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Zink Zn

49

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Env. Mark och Vatten Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]
Frida Lindquist
Högabergsgatan 3
37121 Karlskrona

EUSELI2-00698944
Í%SQbÂÂ2rd\Î

Kundnummer: SL8437511
Uppdragsmärkn.
10292213

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-11150063

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-11-14

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2019-11-28

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Saml. 3
Asarum 3:23

Djup (m)
Provtagningsdatum

0-0,2
2019-10-18

2019-11-14

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
81.4

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

b)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

21

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

b)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Ospec

Alifater >C16-C35

b)

b)*
b)*

Bens(a)antracen

0.042

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Krysen

0.042

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benso(b,k)fluoranten

0.096

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(a)pyren

0.048

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.041

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.047

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.10

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.092

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.039

mg/kg Ts

< 0.045

mg/kg Ts

b)

0.27

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.32

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

0.28

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

0.35

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

0.64

mg/kg Ts

b)

Aldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dieldrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Aldrin/ Dieldrin (sum)

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane, gamma-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Chlordane (sum)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDD, p,p'-

5.6

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, o,p'-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDE, p,p’-

20

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, o,p'-

2.6

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT, p,p'-

23

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

DDT (sum)

52

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Dichloroaniline, 3,4-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, alpha-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan, beta-

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfansulfate

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endosulfan (sum)

<2.5

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Endrin

<2.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, alpha-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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HCH, beta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, delta-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

HCH, gamma- (Lindane)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlor

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, cis-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Heptachlorepoxide, trans-

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Hexachlorobenzene

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.2

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

1.7

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

<1.0

µg/kg Ts

25%

J. of Chromatogr. A, 1217
(2010) 2933–2939 mod.

a)

Arsenik As

3.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Barium Ba

59

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Bly Pb

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Kobolt Co

5.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Koppar Cu

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Krom Cr

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

0.045

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

b)

Nickel Ni

6.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Vanadin V

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Zink Zn

46

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

b)

Pentachloroaniline
Quintozene
Pentachloroaniline/Quintozene
Pentachlorobenzene

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v51

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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1

OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning på fastigheterna Asarum 3:23, 3:31,
3:32 och del av Asarum 3:2. Se Figur 1.

Figur 1: Aktuella områden för geoteknisk undersökning inom röda markeringar (Lantmäteriet
2019).

2

SYFTE

Denna utredning och detta dokument har till syfte att redovisa de
geotekniska undersökningar som har utförts i samband med
detaljplanearbete för rubricerat område.
För geotekniska rekommendationer hänvisas till ”Asarum 3:23 m.fl. PMÖversiktlig geoteknisk utredning” WSP, 2019-11-07.
Inom fastighet Asarum 3:23, 3:31, 3:32 samt del av Asarum 3:2 planeras
utökning av Asarums bangolfklubbs verksamhet med både inom- och
utomhusbanor (södra undersökningsområdet i Figur 1).
Inom den norra delen av fastighet Asarum 3:2 ska möjligheten till
nybyggnation av ca sex friliggande villor utredas (norra
undersökningsområdet i Figur 1).
Parallellt med denna undersökning har en miljöteknisk utredning genomförts.
Resultaten framgår av ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Asarum
3:23 m.fl. Karlshamns kommun”.
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3

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING
OCH REDOVISNING

För planering av fältarbeten har SGUs jordarts- och jorddjupskarta studerats.
Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har ritningar
tillhandahållits av Karlshamns Kommun.

4

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
För standarder se Tabell 1, 2 och 3.
Tabell 1: Planering och redovisning

Skede

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1
SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och
SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Fältutförande
Beteckningssystem

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

CPT-sondering

SS-EN ISO 22476-1:2012,
SGI Information 15; CPT-Sondering och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Skruvprovtagning
Tabell 3: Grundvatten

5

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvattenmätning
Funktionskontroll av grundvattenrör/portrycksmätare
Avläsning av grundvattennivå/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger inom den centrala delen av Asarum i
Karlshamns kommun.
I dagsläget består det södra undersökningsområdet av ett bangolfområde
med utomhusbanor, byggnad med inomhusbanor, samt grusplan och
oanvänd gräsbevuxen mark. Norr om det södra undersökningsområdet
angränsar Tingsfogdevägen. I väster angränsar Stenbackavägen och i öster

10291520 • Detaljplan för fastigheterna Asarum 3_23 m.fl. | 5
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Bjäragårdsvägen. I söder angränsar en förskola med gräs- och trädbevuxen
utegård. Markytan inom det södra undersökningsområdet ligger på nivåer
mellan ca +28 i väster och ca +24 i öster.
Det norra undersökningsområdet består i dagsläget av en äng omgiven av
skogbeklädda höjder i väster och öster. Söder om ängen angränsar
Tingsfogdevägen och ett bostadsområde. Markytan inom det norra
undersökningsområdet ligger på nivåer mellan ca +28 i norr och ca +25 i
söder.

6

GEOTEKNISKA
FÄLTUNDERSÖKNINGAR

6.1

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH
PROVTAGNINGAR

WSP Sverige AB har i september 2019 utfört geotekniska fältundersökningar
för rubricerat projekt, se Tabell 4. Resultatet av undersökningarna redovisas i
plan på ritning G-10-1-01 och i sektion på ritning G-10-2-01.
Fältundersökningen har utförts av Kristian Nilsson och Toni Borg.
Tabell 4: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning
CPT-sondering
Skruvprovtagning
Grundvattenrör

Antal
9
11
2

Typ/anmärkning

PVC 25 mm

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare och benämnts i fält.
Utförda fältundersökningar och provtagningar redovisas i Bilaga 1.

Figur 2: CPT-sondering med borrigg vid undersökningspunkt 19W02, sett från öster.
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6.2

KALIBRERING OCH CERTIFIERING

I Tabell 5 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på
begäran.
Tabell 5: Kalibrering

Utrustning

Kalibrerad datum

Borrvagn GEOTECH 605

2019-02-27

6.3

POSITIONERING

Inmätning av geotekniska sonderingspunkter samt punkter för markradon har
utförts av WSP Sverige AB i september 2019. Inmätningen utfördes av
Kristian Nilsson och Toni Borg.
Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva. Använt
koordinatsystem i plan är SWEREF 99 15 00. Använt höjdsystem är RH
2000. Inmätningen har mätklass B.

6.4

HYDROGEOLOGI

Två grundvattenrör har installerats i punkt 19W03 samt 19W11. För
positioner se ritning G-10-1-01.
Grundvattenrör 19W03GV är försett med ett dexel-lock i överkant.
Grundvattenröret är installerat ned till ca 7 m djup. Vid tidpunkt för fältarbetet
samt vid grundvattenmätningar i oktober 2019 var detta rör torrt.
Grundvattenrör 19W11GV sticker upp ca 1,27 m över marken. Röret är
installerat ned till ca 5 m djup. Vid tidpunkt för fältarbetet samt vid
grundvattenmätningar i oktober 2019 var detta rör torrt.

7

MARKRADONUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB har i september 2019 utfört markradonundersökningar för
rubricerat projekt, se Tabell 6. Lägen för undersökningspunkterna redovisas
på ritning G-10-1-01 (markerat Rn).
Tabell 6: Utförda radonundersökningar

Mätningsmetod
Emanometer

Antal
5

Typ/anmärkning
Markus 10 (Gammadata)

I Tabell 7 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på
begäran.
Tabell 7: Kalibrering

Utrustning

Kalibrerad datum

Markus 10, ID M8932

2018-11-09
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Mätresultat från radonmätning enligt Tabell 8.
Tabell 8: Mätresultat för markradon uppmätt i jord med Emanometer.

Undersökningspunkter

*Radongashalt
(kBq/m3)

Jordart

Anmärkning (ref.
www.stralsakarhetsmyndigheten.se)

19W01

15

Sand

70 cm umy, normalradonmark

19W03

16

Sand

70 cm umy, normalradonmark

19W06

32

Sand

65 cm umy, normalradonmark

19W09

10

Sand

50 cm umy, normalradonmark

19W11

42

Sand

60 cm umy, normalradonmark

8

VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersökningen kunde utföras enligt borrplan och fältprogram.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Bilaga 1 (1/12)
DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
10291520
Asarum
Oscar Häggström
Mulet

Uppdragsnummer
Uppdrag
Uppdragsledare
Väder
Borrvagn

2019-09-23
39
Asarum
12

Datum
Vecka
Ort
Temperatur
Geotech 605 "Jonas"

Säkerhetskontroll

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Trycksondering
Sonderingar

32mm

Borrningsledare

Toni Borg

Biträdande fältgeotekniker

Kristian Nilsson

Krontyp

25mm

Vinginstrument

Spolmedium

Arbetstid överstigande 8 timmar

Jb-sondering

4264

CPT-sond nr

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder
Maskinstatus

CPT-u

DPSH-a

Vim

Slb

Skr

Kv

Signatur
Tr

Vb

JB

Rotationsgivare
Kraftgivare
Djupgivare
Använt CPT-filter

Kontroll nollpunkt

Mellanlägg DPSH-a ok

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR
Områdesbeksrivning

Minigolfbaneområde
Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter
Punkt

Fixlösning GNSS: Ja

Metod

Typ GW

Skr
CPT-u

Startdjup

Stoppdjup

Stoppkod

0,00
0,00

8,00
5,45

90
90

8,00
5,66
7,20

90
90

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

19W01
Fixlösning GNSS: Ja

19W03
Fixlösning GNSS: Ja

Skr
CPT-u
GV-rör

25 mm PVC

1m filter 8m rör, dexel -0,05mumy=rök

Skr
CPT-u

0,00
0,00

4,00
9,62

90
90

cPT-u

0,00

0,73

91

CPT-u

0,00

2,97

91

19W02
Fixlösning GNSS: Ja

19W06
Fixlösning GNSS: Ja

19W07
Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja
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Bilaga 1 (2/12)
DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
10291520
Asarum
Oscar Häggström
Mulet

Uppdragsnummer
Uppdrag
Uppdragsledare
Väder
Borrvagn

2019-09-24
39
Asarum
12

Datum
Vecka
Ort
Temperatur
Geotech 605 "Jonas"

Säkerhetskontroll

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Trycksondering
Sonderingar

32mm

Borrningsledare

Toni Borg

Biträdande fältgeotekniker

Kristian Nilsson

Krontyp

25mm

Vinginstrument

Spolmedium

Arbetstid överstigande 8 timmar

Jb-sondering

1

4264

CPT-sond nr

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder
Maskinstatus

CPT-u

DPSH-a

Vim

Slb

Skr

Kv

Signatur
Tr

Vb

JB

Rotationsgivare
Kraftgivare
Djupgivare
Använt CPT-filter

Kontroll nollpunkt

Mellanlägg DPSH-a ok

Spalt

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR
Områdesbeksrivning

Ängsmark
Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter
Punkt

Fixlösning GNSS: Ja

19W11
Fixlösning GNSS: Ja

Metod

Startdjup

Stoppdjup

Stoppkod

0,00
0,00

3,70
3,80

91
91

CPT-u
skr

0,00
0,00

2,31
2,40

91
91

CPT-u
skr

0,00
0,00

6,03
6,00

91
90

CPT-u
skr

0,00
0,00

7,58
6,00

91
90

skr

0,00

3,15

91

skr

0,00

0,80

91

skr

0,00

4,00

90

skr

0,00

6,00

90

CPT-u
skr
GV-rör

Typ GW

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

25 mm PVC

19W08
Fixlösning GNSS: Ja

19W10
Fixlösning GNSS: Ja

19W09
Fixlösning GNSS: Ja

19W07
Fixlösning GNSS: Ja

2 försök

19W06
Fixlösning GNSS: Ja

19W05
Fixlösning GNSS: Ja

19W04
Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja
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Bilaga 1 (3/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W01

Sektion:

Sidomått:

2019-09-23

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

2,4mumy

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Stoppkod

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Provnummer

Anteckningar

0,00

-

0,35

mugrSa

1

M1=0,0-0,2 brun

0,35

-

2,85

Sa

2

M2=0,2-0,5 ljusbrun

2,85

-

4,15

siSaf

3

M3= 0,5-1,0 ljusbrun

4,15

-

5,30

leSi

4

5,30

-

8,00

SaMn

5,6

8,00

-

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

506

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (4/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W02

Sektion:

Sidomått:

2019-09-23

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

ca 1,5mumy

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

0,25

muSa

0,25

-

4,00

(gr)Sa

4,00

-

Stoppkod
Provnummer

Anteckningar

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

M1= 0,0-0-2, brun

1,2,3,4 M2=0,2-0,5, ljusbrun
M3=0,5-1,0 ljusbrun

-

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

507

Sikt

Glöd

Kf

Vk

Klass

Ben

-

Bilaga 1 (5/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Kristian Nilsson

Toni Borg

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W04

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

Torr till 4mumy

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Stoppkod
Provnummer

0,00

-

0,35

mugrSa

0,35

-

1,90

Sa

1

1,90

-

2,95

siSaf

2

2,95

-

4,00

siLe

3

4,00

-

5,15

siSaf

4

5,15

-

6,00

Sa

5

6,00

-

Anteckningar

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

508

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (6/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W05

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

3,10

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Stoppkod
Provnummer

0,00

-

0,40

mugrSa

0,40

-

1,45

siSaf

1

1,45

-

1,55

Sa

2

1,55

-

2,60

siSaf

3

2,60

-

3,45

Sa

4

3,45

-

4,00

siSaf

5

4,00

-

Anteckningar

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

509

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (7/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W06

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

Foderrör (ɸ)
Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

0,80

-

0,80

Provnummer

605 "Jonas"

Ej mätbart pga

Torr

Stoppkod

91

Anteckningar

Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Uppdragsnr:

muSa

-

510

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (8/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Kristian Nilsson

Toni Borg

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W07

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

2,7mumy

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Stoppkod
Provnummer

0,00

-

0,20

mugrSa

0,20

-

1,15

(le)siSaf

1

1,15

-

1,70

siSaf

2

1,70

-

2,10

Sa

3

2,10

-

3,15

siSaf

4

3,15

-

Anteckningar

91
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

511

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (9/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W08

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

Foderrör (ɸ)
Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Provnummer

0,00

-

0,50

mugrSa

0,50

-

2,00

(le)Si

1

2,00

-

2,40

siSaf

2

2,40

-

605 "Jonas"

Ej mätbart pga

Torr

Stoppkod

90

Anteckningar

Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Uppdragsnr:

-

512

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (10/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W09

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

3,20

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Stoppkod

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Provnummer

0,00

-

0,50

muSa

1

0,50

-

1,10

siSaf

2

1,10

-

2,10

(le)Si

3

2,10

-

4,55

leSi

4

4,55

-

5,35

siSa

5

5,35

-

6,00

siSaf

6

6,00

-

Anteckningar

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

513

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (11/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W10

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

605 "Jonas"

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

3,05

Ej mätbart pga

Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Stoppkod
Provnummer

0,00

-

0,45

muSa

0,45

-

1,10

siSaf

1

1,10

-

3,15

(le)Si

2,3

3,15

-

4,10

siLe

4

4,10

-

5,20

siSa

5

5,20

-

6,00

siSaf

6

6,00

-

Anteckningar

90
Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Foderrör (ɸ)

-

514

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 1 (12/12)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnamn:

Borrningsledare:

Bitr borrningsledare:

Asarum

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Datum:

10291520
Metod:

Punktnr:

Skr

19W11

Sektion:

Sidomått:

2019-09-24

Förborrning (m)

Skr diam

82 mm

Borrvagn

Foderrör (m)

Skr längd

2,0 M

Djup GW

Foderrör (ɸ)
Provt.kategori

B

Djup (m)
under markyta

Fältbedömning
av provet:

Provnummer

0,00

-

0,35

mugrSa

0,35

-

0,80

grSa

1

0,80

-

2,10

(le)Si

2

2,10

-

2,30

leSi

3

2,30

-

2,90

lesaSi

4

2,90

-

3,80

(si)Saf

5

3,80

-

605 "Jonas"

Ej mätbart pga

Faller igen

Stoppkod

91

Anteckningar

Ben
Klass
Vk
Kf
Glöd
Sikt

Uppdragsnr:

-

515

Sikt

Kf

Glöd

Vk

Ben

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Klass

-

Bilaga 2 (1/2)

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

10291520

Asarum

Punkt nr/namn

Sektion

Borrningsledare:

Bitr. Borrningsledare:

Toni Borg

Kristian Nilsson

Ref.linje

Sida

Installationsdatum/klockslag

19W03

2019-09-24

MARKYTA

Markyta nivå

=

27,35

Toppnivå (ök rör nivå)

=

27,30

Total rörlängd

m=

7,30

Rörlängd ovan mark

h=

-0,05

m

d

h

ÖK RÖR

Spetsnivå

20,00

Rörtyp (Rö, Rf)

Rf

Rörmaterial

PEH

Diameter

25 mm

Filtertyp

Slitsat

f

GW-YTA

Filterlängd
Spetsnivå

f=

1,0 m

Tätning

Bentonit

Lock, dexel?

Blå dexel

Anmärkning
Avläsningar

Datum
2019-10-08
2019-10-15

Djup under Grundvatte
Sign
ÖK-rör. d=
n nivå
torrt
######## PN
torrt
######## PN

516

Funktionskontroll
Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:
Djup under ÖK-rör
Tid
Datum
torrt
1 min
2019-10-15
torrt
3 min
Klockslag
torrt
5 min
13.40
10 min
Signatur
30 min
PN
Nivå innan kontroll:
torrt
Klockslag:
13.35
Datum: 2019-10-15
Anmärkning

Bilaga 2 (2/2)

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

10291520

Asarum

Punkt nr/namn

Sektion

Borrningsledare:

Bitr. Borrningsledare:

Kristian Nilsson

Toni Borg

Ref.linje

Sida

Installationsdatum/klockslag

19W11

2019-09-24

MARKYTA

Markyta nivå

=

25,58

Toppnivå (ök rör nivå)

=

26,85

Total rörlängd

m=

7,00

Rörlängd ovan mark

h=

1,27

m

d

h

ÖK RÖR

Spetsnivå

19,85

Rörtyp (Rö, Rf)

Rf

Rörmaterial

PEH

Diameter

25 mm

Filtertyp

Slitsat

f

GW-YTA

Filterlängd
Spetsnivå

Tätning

f=

1,0 m
Bentonit

Lock, dexel?
Anmärkning
Avläsningar

Datum
2019-10-08
2019-10-15

Djup under Grundvatte
Sign
ÖK-rör. d=
n nivå
torrt
######## PN
torrt
######## PN

517

Funktionskontroll
Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:
Djup under ÖK-rör
Tid
Datum
3,46
1 min
2019-10-15
4,13
4 min
Klockslag
4,45
8 min
14.05
10 min
Signatur
30 min
PN
Nivå innan kontroll:
torrt
Klockslag:
14.00
Datum: 2019-10-15
Anmärkning

ASARUM
40

3:2
30

35

30

3:2

Stenbackanavet

25

25

25

Tingsfogdevägen

Tingsfogdevägen

3:23

Stenbacka förskola

B j är
agå r
dsvä
gen

B j är
agå r
dsvä
gen

ASARUM

23.7

30

25

3:2

518

519

Uppdragsnummer: 10291520
Analysresultat del av Asarum 3:2

MRR
KM

Ämne
Torrsubstans
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
DDT (sum)
Arsenik As
Barium Ba
Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu
Krom Cr
Kvicksilver Hg
Nickel Ni
Vanadin V
Zink Zn

Provnummer
177-2020-05080306 177-2020-05080307 177-2020-05080308 177-2020-05080309 177-2020-05080310 177-2020-05080311
Provtagningsdag
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
Provets märkning
19W04
19W05
19W06
19W07
19W08
19W09
Djup (m)
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
Enhet
%
81,7
80,7
83,6
85,3
83,7
84,8
mg/kg Ts
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
mg/kg Ts
0,19
0,093
0,11
0,37
0,093
0,26
mg/kg Ts
0,22
0,14
0,14
0,38
0,14
0,29
mg/kg Ts
0,03
0,025
0,053
0,075
0,043
0,023
mg/kg Ts
< 2,3
< 2,3
2,6
2,6
3,1
< 2,2
mg/kg Ts
61
67
67
73
68
42
mg/kg Ts
18
28
44
63
39
15
mg/kg Ts
< 0,20
< 0,20
< 0,20
< 0,20
< 0,20
< 0,20
mg/kg Ts
3
4,1
4,9
6
6,8
4,3
mg/kg Ts
12
33
24
24
19
12
mg/kg Ts
5,9
9,2
12
13
13
6,6
mg/kg Ts
0,059
0,053
0,045
0,063
0,051
0,022
mg/kg Ts
4,1
5,5
5,5
6,6
6
7,8
mg/kg Ts
13
23
23
25
26
14
mg/kg Ts
48
47
47
50
49
49

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10291520/Document/10292213/3_Dokument/33_Laboratorieanalyser/331_Jord/Analysresultat 19W04-19W14

520

MKM
PRV

KM**

MKM**

3
3,5
1
0,1
10
200
50
0,8
15
80
80
0,25
40
100
250

15
20
10
1
25
300
400
12
35
200
150
2,5
120
200
500

Uppdragsnummer: 10291520
Analysresultat del av Asarum 3:2

MRR
KM

Ämne
Torrsubstans
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
DDT (sum)
Arsenik As
Barium Ba
Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu
Krom Cr
Kvicksilver Hg
Nickel Ni
Vanadin V
Zink Zn

Provnummer
177-2020-05080312 177-2020-05080313 177-2020-05080314 177-2020-05080315 177-2020-05080316 177-2020-05080317
Provtagningsdag
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
Provets märkning
19W10
19W11
19W12
19W13
19W14
19W15
Djup (m)
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
0-0,2
Enhet
%
83,5
78,1
81
79,5
84,2
83,7
mg/kg Ts
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
< 0,045
mg/kg Ts
0,15
0,16
0,12
0,13
0,17
0,29
mg/kg Ts
0,16
0,16
0,13
0,14
0,15
0,31
mg/kg Ts
0,04
0,089
0,021
0,045
0,1
0,091
mg/kg Ts
< 2,2
2,8
2,4
2,5
3
2,8
mg/kg Ts
43
47
49
51
54
62
mg/kg Ts
15
18
12
15
19
29
mg/kg Ts
< 0,20
0,2
< 0,20
< 0,20
< 0,20
< 0,20
mg/kg Ts
4,3
3,3
5,5
4,4
4,3
4,1
mg/kg Ts
12
8,1
7,1
6,3
8,2
13
mg/kg Ts
6,6
9,1
12
10
9,9
11
mg/kg Ts
0,025
0,06
0,03
0,035
0,05
0,052
mg/kg Ts
8
4,1
6
4,9
5
5,1
mg/kg Ts
14
19
25
21
20
20
mg/kg Ts
44
33
39
34
44
42

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10291520/Document/10292213/3_Dokument/33_Laboratorieanalyser/331_Jord/Analysresultat 19W04-19W14
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MKM
PRV

KM**

MKM**

3
3,5
1
0,1
10
200
50
0,8
15
80
80
0,25
40
100
250

15
20
10
1
25
300
400
12
35
200
150
2,5
120
200
500

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan för utlämnande av allmänna handlingar för Cura Individutveckling
Sammanfattning
Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet, 2 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen (TF). Det ska som utgångspunkt vara kostnadsfritt. För kopior,
avskrifter o dyl. får myndigheten dock ta ut en fastställd avgift, 2 kap. 16 § TF.
Cura Individutveckling föreslog 2020-01-28 medlemskommunerna att anta taxa för
utlämnande av allmänna handlingar. Föreslaget återtogs sedermera av Cura eftersom
det uppmärksammats att förslaget innehöll skrivningen:
"Arbetsinsats
om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad halvtimme. Detta gäller
även om handlingarna kan skickas via e-post."
Det är enlig gällande rätt inte tillåtet att debitera for arbetsinsats på föreslaget vis. Med
anledning av det föreligger nu istället ett reviderat förslag till taxa, där ovan citerad del är
borttagen.
Beslutsunderlag
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar, 2020-05-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Cura Individutveckling, direktionen
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta taxan för utlämnande av allmänna handlingar för Cura Individutveckling
Sammanfattning
Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet, 2 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen (TF). Det ska som utgångspunkt vara kostnadsfritt. För kopior,
avskrifter o dyl. får myndigheten dock ta ut en fastställd avgift, 2 kap. 16 § TF.
Cura Individutveckling föreslog 2020-01-28 medlemskommunerna att anta taxa för
utlämnande av allmänna handlingar. Föreslaget återtogs sedermera av Cura eftersom
det uppmärksammats att förslaget innehöll skrivningen:
"Arbetsinsats
om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad halvtimme. Detta gäller
även om handlingarna kan skickas via e-post."
Det är enlig gällande rätt inte tillåtet att debitera for arbetsinsats på föreslaget vis. Med
anledning av det föreligger nu istället ett reviderat förslag till taxa, där ovan citerad del är
borttagen.
Beslutsunderlag
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar, 2020-05-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Cura Individutveckling, direktionen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-06-12

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/428

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
234
182

Taxa för kopior av allmänna handlingar för kommunalförbundet Cura
Individutveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta taxan för utlämnande av allmänna handlingar för Cura Individutveckling
Sammanfattning
Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet, 2 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen (TF). Det ska som utgångspunkt vara kostnadsfritt. För kopior,
avskrifter o dyl. får myndigheten dock ta ut en fastställd avgift, 2 kap. 16 § TF.
Cura Individutveckling föreslog 2020-01-28 medlemskommunerna att anta taxa för
utlämnande av allmänna handlingar. Föreslaget återtogs sedermera av Cura eftersom
det uppmärksammats att förslaget innehöll skrivningen:
"Arbetsinsats
om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad halvtimme. Detta gäller
även om handlingarna kan skickas via e-post."
Det är enlig gällande rätt inte tillåtet att debitera for arbetsinsats på föreslaget vis. Med
anledning av det föreligger nu istället ett reviderat förslag till taxa, där ovan citerad del är
borttagen.
Beslutsunderlag
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar, 2020-05-12
Beslutet skickas till
Cura Individutveckling, Direktionen

Alice Risenfors
Vik. kommunjurist

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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KARLSHAMNS KOMMUN
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rNK
Beslut om avgift för utlämnande av allmänna handlingar

2020

DNR.

Direktionen för Kommunsamverkan Cura lndividutveckling fick ärendet på
återremiss och fattade2020-05-29 beslut om reviderat förslag.

Beslutet och förslaget om avgifter översänds härmed till samtliga kommuners
kommunfullmäktige för beslut i sak.

Beslut om respektive kommuns ställningstagande önskas senast 5 oktober
2020.

Karlshamn 2020-06-05

v
Anette Rasmusson
Förbundschef

WWW.CUfandiVid.Se

Besöksadress: Ågatan 38 Postadress: Kommunsamverkan Cura lndividutveckling, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Telefon:0454-814 60 Fax: 0454-814 61 E-post: curaindivid@karlshamn.se Bankgiro:5395-4491
Postgiro: 68 73 13-7 Orgnr: 222000-0711
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PROTOKOLL
Cura individutveckling, Direktionen
Datum 2020-05-29

Sida 7(20)

lndividutveckling

S 22

Avgift för utlämnande av allmän handling

Direktionens beslut
aft anta reviderat förslag Avgift för utlämnande av allmänna handlingar
Sammanfattning
Curas förslag tilltaxa för utlämnande av allmänna handling har lämnats på återremiss
av Karlshams kommun då det har visat sig inte finnas lagstöd i följande del:
"Arbetsinsats

om efterfrägan av allmänna handlingar kräver en arbefsrnsafs som är mer än
rutinbetonad tar Cura ut en avgift om 300 kronor per påbörjad hatvtimme. Detta gälter
även om handlingarna kan skickas via e-post."
Det är inte tillåtet att debitera for arbetsinsats enligt ovan. Denna del är i reviderad
version nu borttaget.

Beslutsunderlag
Tf förbundschef Anette Rasmusson missiv, 2020-05-13
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Beslutet skickas till
Direktionen
Kommunikationschef Kerstin Komolafe
Curas chefer
Karlskrona kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun

d,ft1,/
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Kommunsamverkan
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Ansvarig
Beslutad
Kommunikationschef

Uppdaterad
2O2O-OS-12

Sida:
1(21

Dokumentnamn
6.1 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar
Alla har rätt

att ta del av allmåinna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. Cura gör
en sekretessprövning i varje enskilt fall innan vi lämnar ut en allmän handling. Den som vill

till en allmän handling har rätt attvamanonym och behöver inte tala om syftet. I
vissa fall kräver sekretessprövningen att den som vill ha tillgang till den allmänna handlingen
kan identifiera sig.
ha tillgång

Cura är inte skyldig att lämna ut allmänna handlingar i annan form än utskrift.

Avgifter
Avgiften betalas via faktura eller Swish.

Papperskopior
Utsrkift i fiirg eller svartvitt.
Format A4

o
o
.

-9 sidor är kostnadsfritt
den lO:e sidan 50 kronor
I

efterftiljande sidor 3 kronor per sida

Format A3

o
.
.

1-9 sidor är kostnadsfritt
den l0:e sidan 100 kronor

efterfiiljande sidor 4 kronor per sida

Avskrift av skolbetyg

o

250kronorperavskrift

Digitala medier
Om det är möjligt kan Cura lämna ut önskat material på USB-minne, kostnaden är då 150
kronor.

Kopia av bild och ljudupptagning

.
.

Kopia av video och rörlig bildupptagning 150 kronor
Kopia av ljudupptagning 150 kronor

C/M,/
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2021-01-01,
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten
from. 2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad
funktion i nytt vattenverk,
att stryka § 10 och § 21 i VA-taxan,
att komplettera VA-taxan med §17,
att lägga till ny § 21 som reglerar hur prisjustering sker gällande § 17, samt
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman
att fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring i
VA-taxan.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt
för år 2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en
villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
§ 10 och § 21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas.
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på
fastighetsägarens begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren
åsidosatt sina skyldigheter. Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag.
Ny § 21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex,
KPI samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris
ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
Enligt 34 § i lagen om allmänna vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna
ska beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan.
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt
beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27
Revidering av VA-taxa för år 2021
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021-01-01
med tidigare text
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi Vatten AB
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2021-01-01
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten
from. 2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad
funktion i nytt vattenverk
att stryka § 10 och § 21 i VA-taxan
att komplettera VA-taxan med §17
att lägga till ny § 21 som reglerar hur prisjustering sker gällande § 17
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman
att fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring i
VA-taxan.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt
för år 2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en
villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
§ 10 och § 21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas.
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på
fastighetsägarens begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren
åsidosatt sina skyldigheter. Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag.
Ny § 21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex,
KPI samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris
ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
Enligt 34 § i lagen om allmänna vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna
ska beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan.
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt
beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27
Revidering av VA-taxa för år 2021
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021-01-01
med tidigare text
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi Vatten AB
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/2540

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
236
183

VA-taxa 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2021-01-01
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten
from. 2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad
funktion i nytt vattenverk
att stryka § 10 och § 21 i VA-taxan
att komplettera VA-taxan med §17
att lägga till ny § 21 som reglerar hur prisjustering sker gällande § 17
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman
att fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring i
VA-taxan.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt
för år 2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en
villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
§ 10 och § 21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas.
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på
fastighetsägarens begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren
åsidosatt sina skyldigheter. Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag.

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

532

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-24

Sida 2(2)
Dnr: 2020/2540

Ny § 21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex,
KPI samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris
ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
Enligt 34 § i lagen om allmänna vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna
ska beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan.
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt
beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27
Revidering av VA-taxa för år 2021
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021-01-01
med tidigare text
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi Vatten AB
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KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB

PROTOKOLL

11 (13)

2020-06-16

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 4 2020)
Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2019-06-16, kl 17:15 Närvarande: Närvarande markeras med x
Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe markeras med xx
Ledamöter
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Annika Westerlund, ordförande
Per-Ivar Johansson, vice ordförande
Per Erlandsson
Tyrone Svärdh
Carl-Magnus Kälvestam
Diez Nobach
Bo Sandgren
Tobias Folkesson
Tommy Mikkelsen
Gudrun Johansson
Jan Andersson

-

Personalrepresentanter
Eva Olsson, Vision
Peter Karlsson, SEKO

x
x
x

Tjänstemän
Anders Strange, verkställande direktör
Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef
Marika Martinsson, sekreterare och administrativ chef

x

Personalrepresentanter suppleanter
x Glenn Olofsson, Vision
- Anders Saleskog, SEKO

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 21 – 27

Justeringsledamöter

Annika Westerlund

Sekreterare

Per-Ivar Johansson
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§ 21
Val av justeringsman
Styrelsens beslut
att utse Per-Ivar Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24
Taxor och priser för nästa år.
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2021-01-01.
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten from.
2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk.
att stryka §10 och §21 i VA-taxan.
att komplettera VA-taxan med §17.
att lägga till ny §21 som reglerar hur prisjustering sker gällande §17.
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman att
fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens
taxeföreskrifter.
Sammanfattning.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för år
2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från Mörrumsån
samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en villa
med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
§10 och §21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas.
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på fastighetsägarens
begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter.
Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag.
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Ny §21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, KPI
samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris ändras får
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Avstämning görs med VA-jurist avseende indexering.
Enligt 34§ Lag om Allmänna Vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna ska
beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får
överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.
§ 25
Beslut om ABVA.
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att anta ABVA med förändring enligt bilagt förslag.
Sammanfattning
VD föreslår förändringar i ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns
allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bland annat föreslås nedanstående punkter
förändras:
punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från normalt dagvatten
punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter gäller
bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för industrier, företag
och verksamheter”
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TAXA
för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m 2021-01-01
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller
tvåfamiljshus.

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster
är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

58 000 kr

72 500 kr

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och
Df,

46 400 kr

58 000 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

37,08 kr

46,35 kr

d)

en avgift per lägenhet

21 670 kr

27 088 kr

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

17 980 kr

22 475 kr

a)

b)

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e)
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a)
lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

d)*

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och
Df

om 58 000
kronor

om 72 500
kronor

en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och
Df

om 46 400
kronor

om 58 000
kronor

62,22 kr

77,77 kr

17 980 kr

22 475 kr

en avgift per m2 tomtyta

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a)
lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Småhusfasti
ghet och
övrig
bostadsfasti
ghet

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per
uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

Grundavgift för Df,
om FP för Df inte
upprättats

5.1 e)

100%

6.1 d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b),
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Småhusfasti
ghet och
övrig
bostadsfasti
ghet

Annan
fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så
medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a),
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1
a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Hårdgjord yta

20,61 kronor

25,76 kronor

Grönytor

2,06 kronor

2,58 kronor

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare
än en gång årligen.

§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
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11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt
11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

§ 12
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader
härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 13–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

1 x Qn 2,5

2 839 kr

3 549 kr

2 x Qn 2,5

7 039 kr

8 799 kr

3 x Qn 2,5

13 852 kr

17 315 kr

4 x Qn 2,5

20 667 kr

25 834 kr

1 x Qn 6

9 311 kr

11 639 kr

2 x Qn 6

25 207 kr

31 509 kr

3 x Qn 6

45 604 kr

57 005 kr

4 x Qn 6

63 816 kr

79 770 kr

1 x Qn 10

20 666 kr

25 833 kr

2 x Qn 10

50 189 kr

62 736 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

16,93 kr

21,16 kr

c)

en dagvattenavgift per år och varje
påbörjat 1 000-tal m²

866,7 kr

1 083 kr

Utöver det som framkommer i
14.1b tillkommer en avgift per m3
för levererat dricksvatten. Avgiften
fonderas till kommande
reservvattentäkt och utökad
funktion i nytt vattenverk.

2 kr

2,50 kr

a)

en fast årlig avgift per mätare eller
per mätarkombination

VA-huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov.
13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
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Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast mätaravgift

14.1 a)

30%

70%

Avgift per m3

14.1 b)

30%

70%

Dagvattenavgift

14.1 c)

Df

Dg

40%

60%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast
årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 13.1 a) skall dessutom erläggas.

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.

13.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 17.

13.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 13.1 b).
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§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Utan moms

Med moms

0,39 kr

0,49 kr

§ 15
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatteneller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a) och c).
För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande
mätaravgift för småhus enligt 13.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område
erlägger fast avgift motsvarande 1x qn 2,5 enligt 13.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga
i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall
därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Mätaravgift småhus

13.1 a)

30 %

70 %

1 x Qn 2,5

13.1 a)

30 %

70 %

Dagvattenavgift

13.1 c)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Df

Dg

40 %

60 %

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

795 kr

994 kr

Uppsättning av vattenmätare

795 kr

994 kr

Avstängning av vattentillförsel

530 kr

662 kr

Påsläpp av vattentillförsel

530 kr

662 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

795 kr

994 kr

Undersökning av vattenmätare*

1 300 kr

1625 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

795 kr

994 kr

Förgäves besök

795 kr

994 kr

1 650 kr

2 062 kr

Sönderfrusen vattenmätare

*Om vattenmätaren, efter kontroll, visar sig vara felaktig står VA-huvudmannen för kostnaden. När fel
inte kan konstateras tillkommer avgift för nedtagning och uppsättning samt kostnad för kontroll hos
auktoriserad mätarverkstad.
Om mätaren frostskadas får fastighetsägaren bekosta det.
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 19
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13
och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning
bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 21
Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.

§ 21
Avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, KPI samt
huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris ändras får
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 22
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.

***
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Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att revidera allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vattenoch avloppsanläggning enligt nedan.
Sammanfattning
Styrelsen i Karlshamn Energi Vatten AB föreslår följande förändringar i ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- och
avloppsanläggning:
Punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej
oväsentlig mån avviker från normalt dagvatten.
Punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter
gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för
industrier, företag och verksamheter”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Begäran om ändring av ABVA
Allmänna bestämmelser ABVA, nu gällande
Allmänna bestämmelser ABVA, förslag med markerade ändringar
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att revidera allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vattenoch avloppsanläggning enligt nedan.
Sammanfattning
Styrelsen i Karlshamn Energi Vatten AB föreslår följande förändringar i ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- och
avloppsanläggning:
Punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej
oväsentlig mån avviker från normalt dagvatten.
Punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter
gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för
industrier, företag och verksamheter”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Begäran om ändring av ABVA
Allmänna bestämmelser ABVA, nu gällande
Allmänna bestämmelser ABVA, förslag med markerade ändringar
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2539

Datum
2020-09-01
2020-09-15
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§
237
184

Ändring av allmänna bestämmelser för användande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att revidera allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vattenoch avloppsanläggning enligt nedan.
Sammanfattning
Styrelsen i Karlshamn Energi Vatten AB föreslår följande förändringar i ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns allmänna vatten- och
avloppsanläggning:
Punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej
oväsentlig mån avviker från normalt dagvatten.
Punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter
gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för
industrier, företag och verksamheter”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Begäran om ändring av ABVA
Allmänna bestämmelser ABVA, nu gällande
Allmänna bestämmelser ABVA, förslag med markerade ändringar
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
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Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 4 2020)
Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2019-06-16, kl 17:15 Närvarande: Närvarande markeras med x
Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe markeras med xx
Ledamöter
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Annika Westerlund, ordförande
Per-Ivar Johansson, vice ordförande
Per Erlandsson
Tyrone Svärdh
Carl-Magnus Kälvestam
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Bo Sandgren
Tobias Folkesson
Tommy Mikkelsen
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Jan Andersson
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Eva Olsson, Vision
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Tjänstemän
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Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 21 – 27

Justeringsledamöter

Annika Westerlund

Sekreterare

Per-Ivar Johansson
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§ 21
Val av justeringsman
Styrelsens beslut
att utse Per-Ivar Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24
Taxor och priser för nästa år.
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 8 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2021-01-01.
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten from.
2021-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk.
att stryka §10 och §21 i VA-taxan.
att komplettera VA-taxan med §17.
att lägga till ny §21 som reglerar hur prisjustering sker gällande §17.
att Karlshamns kommun överlåter åt Karlshamn Energi Vatten AB som VA-huvudman att
fr o m 2021-01-01 bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens
taxeföreskrifter.
Sammanfattning.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för år
2021 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från Mörrumsån
samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 580 kr för en villa
med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
§10 och §21 i VA-taxan hänvisar till Entreprenadindex som grund för prisjustering av
anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna vilket inte tillämpas.
§17 i VA-taxan reglerar kostnader för åtgärder som huvudmannen vidtar på fastighetsägarens
begäran eller som huvudmannen gör pga. att fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter.
Denna paragraf finns i Svensk Vattens basförslag.
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Ny §21 avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, KPI
samt huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris ändras får
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Avstämning görs med VA-jurist avseende indexering.
Enligt 34§ Lag om Allmänna Vattentjänster ska avgifternas belopp och hur avgifterna ska
beräknas framgå av en taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får
överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.
§ 25
Beslut om ABVA.
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att anta ABVA med förändring enligt bilagt förslag.
Sammanfattning
VD föreslår förändringar i ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns
allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bland annat föreslås nedanstående punkter
förändras:
punkt 7: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från normalt dagvatten
punkt 14 b: För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt
hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter gäller
bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för industrier, företag
och verksamheter”
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ABVA
INLEDNING
1. Inledning

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Karlshamns kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreskrivs.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB.

INKOPPLING TILL DEN ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN
3. Beställning av anslutning och inkoppling

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA DRICKSVATTENANLÄGGNINGEN
4. Huvudmannens skyldighet att leverera dricksvatten

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal
hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
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5. Huvudmannens rätt att avbryta leveransen

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring,
kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning
enligt huvudmannens anvisningar.
6. Mätning av vattenförbrukning

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGEN
7. Huvudmannens skyldighet att ta emot avloppsvatten

Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda  
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från normalt dagvatten.
8. Avledning av vatten för värmevinning

Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

9. Krav på avloppsvattnets innehåll och egenskaper

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i  
förbindelsepunkten.

ABVA KARLSHAMN
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Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska  
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan  
huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Avvikande innehåll i avloppsvattnet

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

11. Huvudmannens rätt att begränsa användningen av avloppsanläggningen

Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person
eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

12. Fastighetens avledning av avloppsvatten

a) Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dagoch dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
b) Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats,
när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits.
Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag
från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen  
om särskilda skäl föreligger.
c) Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning.
Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels
att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning.
Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får
inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

13. Utsläpp till den allmänna VA-anläggningen

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen
av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten  
från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
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14. Avloppsvatten från fastighet som inte används som bostad

a) Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten.

Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner
vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.
b) För krav på utsläpp av avloppsvatten, som inte är att betrakta som vanligt hushållsspillvatten och normalt dagvatten, från industrier, företag och verksamheter gäller bestämmelser och riktvärden som beskrivs i ”Riktlinjer och vägledning för industrier, företag
och verksamheter”
15. Avledning genom LTA-system

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas
samt svarar för installationen.
Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med
installationen i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till
kostnadsfrimupplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,  
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser för brukande av Karlshamns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är antagen av
kommunfullmäktige 1 december 2008 och började gälla från och
med den 1 januari 2009 och ersätter ABVA 1987-12-07.
Den 18 juni 2018 antog kommunfullmäktige att huvudman ändras
från Karlshamns kommun till Karlshamn Energi Vatten AB.
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ABVA
INLEDNING

1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Karlshamn gäller
vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning
samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB.

INKOPPLING TILL DEN ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer att servis finns tillgänglig vid
förbindelsepunkten.

ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA DRICKSVATTENANLÄGGNINGEN

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal
hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring,
kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning
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enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen
på lämpligt sätt meddelande om detta.
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGEN

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda  
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i  
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska  
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan  
huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person
eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen
bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
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Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats,
när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits.
Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag
från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen  
om särskilda skäl föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning.
Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels
att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen
av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten  
från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.
15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas
samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för
att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,  
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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1 Förvaltningsberättelse
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar.

Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är en

organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning
för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.

Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas

systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos

förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning,
råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt syftar till att göra
arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer

kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och

riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation
för förvaltning av arkiv som är långsiktigt hållbar.

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster

avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får

även frågor om digitisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men
kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Arbetet fortskrider med att införa rutiner för digitala arkivleveranser med utgångspunkt i

förbundsstyrelsens inriktningsbeslut. Uttagen från de inaktiva journalsystemen börjar närma
sig slutfasen. Flera av de av förbundsmedlemmarna inrapporterade inaktiva systemen har

slutarkiveras som databaskopia enligt de etablerade metoder för databasarkivering som finns
framtagna. Sydarkiveras personal arbetar tillsammans med förvaltningarna hos

förbundsmedlemmarna med att skapa förutsättningar för digitala arkivleveranser från de
prioriterade aktiva system som har uttagsfunktioner/moduler.
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Bilden nedan visar översiktligt status för de digitala arkivleveranserna.

Klar färg: Förbundsmedlem har levererat
Ljus färg: Förberedande arbete pågår

Grå färg: Bevarande genom utskrift på papper eller migrering till nytt verksamhetssystem
Vit färg: Arbete ej uppstartat

Totalt har omkring 6 miljoner filer överförts till Sydarkivera och bevarandesystemet.

Datamängden var i januari i år 2 300 GB. Webbinsamlingen står för den största volymen, sett
till antalet filer och datamängd.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

577

Dokumentansvarig

Organisation

Mats Porsklev

Sydarkivera

Ärende

Telefon

Datum

Diarienummer

Version

0472-39 10 00

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019

SARK/2019:162

2020-02-26

Sida

5

Tabellen nedan visar ökningen av inlevererade avslutade akter och journaler 2017–2020 från
23 databaser fördelat på 10 förbundsmedlemmar. Ökningen sker tack vare att allt fler

förvaltningar kommer igång med rutiner för digitala arkivleveranser. En utveckling som

kommer att fortsätta kommande år i allt högre takt. Sydarkivera och förbundsmedlemmarna
arbetar tillsammans fram allt mer effektiva lösningar och rutiner.

Antal filer

2015
-

2016
-

2017
150

2018
4 500

2019
68 000

Jan-feb 2020
117 000

Sydarkivera har under 2019 tagit steget ut i Europa och deltar sedan november i ett
omfattande projekt med att arbeta fram specifikationer och kod till det europeiska

byggnadsblocket eArchiving. Detta ger förbundet direkt tillgång till projektets resultat och

erfarenhetsutbyte med andra arkivinstitutioner runt om i Europa. Arbetet med specifikationer
förväntas långsiktigt gynna förbundsmedlemmarna på det sättet att system på den
europeiska marknaden stödjer informationsutbyte och e-arkiv.

För att förbättra kommunikationen mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har
förbundet aktivt arbetat vidare med medlemssamordningen under 2019. Medlems-

samordningen är till för att ge bästa stöd till förbundsmedlemmarna och samtidigt använda
förbundets befintliga resurser på ett effektivt sätt och öka professionaliseringen inom
arkivariegruppen.
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1.2 Organisation
Kommunalförbundet förberedde under hösten 2019 verksamheten för en omorganisation
2020 med en indelning i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive
enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.

Organisationen har implementerats successivt under hösten 2019 men formella
beslutsbemyndiganden tas först under 2020.

LEDNINGSGRUPP
Mats Porsklev

STAB
Mats Porsklev

TILLSYN OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Emilia Odhner

CENTRALARKIV OCH
DIGITISERING

UTVECKLING OCH IT

Bernhard Neuman

Mårten Lindstrand

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i
medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är

tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner,
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it.
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 1 852 tkr. Detta
är väsentligt bättre än den prognos på + 219 tkr som lämnades vid halvåret men
598 tkr sämre än den helårsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige.

Verksamheten har under hösten präglats mycket av det svaga ekonomiska resultatet i från
delåret (+ 8tkr) vilket bland annat resulterat i att en arkivarietjänst, där en medarbetare
slutade under sommaren, inte återbesatts.
Nyckeltal
Resultat (tkr)

Resultat som andel av omsättning
Soliditet

2019
Helår
1 852

2019
Delår
8

2019
Prognos
219

42,2 %

35,3 %

-

7,7 %

0%

1%

2018
2 711

13,6 %
39,4 %

Betydande för verksamhetens utveckling ekonomiskt har varit omfattningen av de anslutande
tjänsterna vilket ökat kraftigt under året, dels på grund av tjänsten dataskydd och dels på
grund av de analoga arkiven i Karlskrona och Region Blekinge där Sydarkivera tagit över
driften.

Uppfyllandegraden av verksamhetsmålen inom respektive verksamhetsområde kan
sammanfattas enligt nedan där antalet uppfyllda mål jämförs med totala antalet:
Verksamhet

Uppfyllda

Uppfyllda

Administrativ verksamhet

1 (1)

13 (14)

Arkivmyndighet

Utbildning och pedagogiskt
material

kvalitetsmål/indikatorer
4 (4)

aktivitetsmål
2 (3)

4 (6)

5 (7)

Verksamhetsstöd och

6 (8)

10 (14)

Tillgänglighet

2 (3)

3 (5)

rådgivning
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Verksamhet

Uppfyllda

Uppfyllda

Bevarandeplanering och

6 (6)

8 (9)

samordning

kvalitetsmål/indikatorer

4 (5)

30 (45)

Arkivvård

-

3 (5)

Nya anslutande tjänster
Analoga arkiv

Dataskyddsombud

4 (4)

Sida
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aktivitetsmål

Digitala arkivleveranser
Digitalt arkivsystem

2020-02-26

3 (5)

-

0 (3)

2 (2)

1 (5)

1 (2)

8 (9)

Utifrån ovanstående sammanställning är den samlade bedömningen att måluppfyllelsen mot
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse
Sydarkivera har under januari och februari arbetat intensivt med digitala arkivleveranser.
Många av de leveranser som inte kunde bokas in 2019, har bokats in under de första

månaderna 2020. Det har varit dedikerade arbetsdagar i valvet för att kontrollera överförda

paket och genomföra planerade vårdjobb. Arbete har genomförts när det gäller it-miljön för
att säkra upp överförda leveranser. Bland annat automatiserade backupflöden i dedikerade
backupnät samt daglig övervakning av checksummor som beräknats på alla digitala
arkivleveranser.

Sydarkivera har 14 februari deltagit på det andra stora eventet för eArchiving

byggnadsblocket, denna gång för de anställda inom EU:s olika avdelningar i Bryssel och

Luxemburg. För 50 deltagare presenterade Sydarkiveras metadatastrateg specifikationerna

och programvarorna inom e-arkiv byggnadsblocket och ledde även en diskussionsgrupp om
hur dessa kan användas.

Standarden EAC-CPF som används för att utbyta och lagra information om arkivbildare sedan
2010 genomgår just nu en stor revision. Detta arbete kommer att leda till publicering av

version 2 av standarden. Sydarkiveras metadatastrateg, som är internationell ordförande i

arbetsgruppen som ansvarar för revisionsarbetet, deltar på ett veckolångt arbetsmöte i mars
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2020 då deltagarna arbetar fokuserat med ett antal frågor. En av frågorna är hur arkivbildare
är relaterade med varandra och till arkiv för att kunna ge tydligare beskrivningar av

relationerna. Sydarkiveras egna beskrivningarna av hur de olika kommunala nämnderna och
kommunen hänger ihop kommer att vara del i det arbetet framåt. Denna standard är viktigt
för att kunna beskriva all den information från förbundsmedlemmarna som samlas hos
Sydarkivera så att den blir sökbar och spårbar även i framtiden.

1.5 God ekonomisk hushållning
Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i

budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom
fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål
innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås
utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 %
medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel.

Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. På likviditetssidan ska
kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner
inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.
Målavstämning ekonomiperspektiv

Utfall

Balanserad budget utan höjning av
avgifterna

Mål Kommentar
Mål uppfyllt

2 % överskott av verksamheten*

1 852 tkr

242 tkr

medlemsavgifter och bidrag bör

0,7 %

<10 %

Nettoinvesteringarnas andel av
understiga 10 %

Likviditet motsvarande 1 månads löner
Oförändrad soliditet

12 702 tkr

Mål uppfyllt

1 445 tkr Mål uppfyllt

43,4 %

Mål uppfyllt

*efter balanskravsjustering

**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period
I och med att verksamheten genererat ett större överskott än prognosticerat under hösten
överträffar förbundet prognosen från delårsrapporten om att uppfylla två av de fyra

långsiktiga finansiella målen. Sydarkivera uppfyller vid årsskiftet samtliga finansiella mål men
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ser samtidigt, i och med att fler medlemmar ansluter 2020 och fördelningen mellan
skuldsidan och det egna kapitalet också förändras behov av att revidera gällande
målsättningar framförallt gällande soliditetsmålet.

1.6 Balanskravsresultat
I enlighet med kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning
mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna

överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska
motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Resultatet för helåret
2019 visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet.
(tkr)

Avstämning mot balanskravet

Innevarande
år

Periodens resultat enligt resultaträkning

1 852

Balanskravsresultat

1 852

Avgår balanskravsjusteringar

0

Prognos
innevarande
år

Fg år

0
219

0

219

2 711
2 711

1.7 Väsentliga personalförhållanden
Sydarkivera har vid årets slut 33 anställda fördelat på 26,6 tjänster anställda vilket är en

ökning med 14 personer (9,45 tjänster) sedan föregående år. Framförallt övertagandet av de
analoga arkiven för Karlskrona kommun och Region Blekinge har bidragit till

personalökningen. Vid inledningen av 2020 kommer personalstyrkan att minska igen med
hänsyn till att den anslutande tjänsten dataskyddsombud reduceras.

Sjukfrånvaron inom förbundet är precis som tidigare låg. Under 2019 har Sydarkivera inte

haft någon långtidssjukskrivning vilket resulterat i en förbättring av den totalt sjukfrånvaron
från 3,98 % till totalt 2,75 %.
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Innevarande år

Totalt

3,67 %

6,91 %

1,85 %

0,00 %

Män

1,74 %

Totalt

Fg år

3,98 %

0,00 %

Sjukfrånvaro -29 år

11

2,75 %

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)
Kvinnor

Sida

91 %

1,78 %

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)

0,00 %

0,00 %

Män

0,00 %

0,00 %

Kvinnor

2,88 %

Sjukfrånvaro 30–49 år
Totalt

- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)

3,38 %

7,78 %

3,32 %

12,73 %

2,04 %

0,51 %

0,00 %

Kvinnor
Män

3,47 %

Sjukfrånvaro 50- år
Totalt

0,00 %

98 %

3,28 %

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)

0,00 %

0,00 %

Män

0,15 %

0,62 %

Kvinnor

5,06 %

0,32 %

1.8 Förväntad utveckling
Under 2020 strävar Sydarkivera mot att ytterligare öka inleveranserna av digitalt material för

bevarande. En ny organisation med tre enheter samt en stab bäddar för en mer strukturerad
hantering av de olika tjänstepaket som verksamheten hanterar och tjänstemanna-

organisationen kommer även att fokusera på att utveckla uppföljning och rapportering av

inlevererat material. En viktig del för att få inleveranserna att fungera är även att stötta det
förberedande arbetet i medlemsorganisationerna med rådgivning och utbildning inför

slutarkivering i enlighet med grunduppdraget. I detta avseende belyses hela ärendekedjan för
att få så bra kvalitet på materialet som möjligt redan från början.
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I och med att tio nya medlemmar tagit avsiktsförklaring om medlemskap 2021 kommer även
förberedande arbete att genomföras hos dessa. Arbetet hanteras till övervägande del av
personal som är anställd hos de nya medlemmarna och inte hos Sydarkivera.

2 Resultaträkning
TKR

Noter

Utfall

Fg år

Prognos

Budget

Medlemsintäkter

1

16 505

15 744

16 182

16 078

Övriga intäkter

1

9 296

4 181

9 158

8 106

Kostnader

2

-23 715

-16 913

-24 896

-21 365

Avskrivningar

3

-227

-298

-221

-367

1 859

2 714

223

2 452

0

0

0

0

-7

-3

-4

-2

1 852

2 711

219

2 450

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 1

Verksamhetens intäkter

2019

2018

16 505

15 744

8 114

3 498

88

US

Lönebidrag anslutande tjänst

720

257

Övriga intäkter

374

426

Medlemsintäkter
Anslutande tjänster
Lönebidrag
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19 925

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna
Alvesta

3,3 %

3,5 %

Bromölla

2,1 %

2,3 %

Höör

2,7 %

2,8 %

11,1 %

11,8 %

1,5 %

1,6 %

Borgholm
Eslöv

Hässleholm
Karlskrona

Karlshamn
Lessebo

1,8 %
5,5 %

8,6 %

5,3 %

1,9 %
5,9 %

9,1 %

5,7 %

Ljungby

4,7 %

5,0 %

Olofström

2,2 %

2,4 %

Markaryd

1,7 %

1,8 %

Osby

2,2 %

2,4 %

Region Blekinge

8,5 %

1,6 %

Oskarshamn

4,5 %

4,8 %

Ronneby

4,9 %

5,2 %

Vellinge

5,9 %

6,3 %

Tingsryd

2,1 %

2,2 %

Vadstena

1,2 %

1,3 %

Åtvidaberg

1,9 %

11,8 %

2,4 %

2,6 %

Vimmerby
Älmhult

Östra Göinge

2,6 %

1,9 %
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Verksamhetens kostnader

Huvudverksamhet*

Löner, arvoden och personalomkostnader
Pensionskostnader inkl. löneskatt**
Övriga kostnader*

(Varav förbrukningsinventarier och IT-material)
(varav resekostnader inkl logi)
(varav övrigt)

SUMMA KOSTNADER
Periodens leasingkostnad

Diarienummer

Version

SARK/2019:162

2019

2018

-1 608

0

-16 030

-9 959

- 934

-978

- 1 317

Lokalkostnader

(Varav administrativa tjänster***)

Datum

0472-39 10 00

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019

Not 2

Telefon

- 862

-3 826

-5 114

-767

-1 002

-2 022

-3 925

-737

-300

-23 715
-399

US

-187

-16 913
-389

*Från och med räkenskapsåret 2019 redovisar Sydarkivera samtliga kostnader
kopplade till fullgörande av uppdraget för medlemskommunernas räkning som
huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13).
** Varav avgiftsbestämd del 313 tkr och pensionsförsäkringspremier 1 004 tkr.
Beloppen inkl. löneskatt.
***varav kostnad för revisionskonsulter 60 tkr.

Not 3

Avskrivningar

Avskrivningstider

Möbler och inredning

Programvara och IT-utrustning

Not 5

Finansiella kostnader

2019

2018

5–10 år

5–10 år

2019

2018

-6

-3

3–5 år

Bankkostnader

Räntekostnader

-1
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3 Kassaflödesanalys
Noter

2019

2018

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 852

2 711

Justering för avskrivningar
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av avsättningar
Förändring av rörelseskulder

227
6 116
0
1 787

298
-3 754
0
2 197

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

9 982

1 452

0

0

Förvärvande av anläggningstillgångar

-341

-393

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-341

-393

Finansieringsverksamheten

0

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0

0

9 641

1 059

12 702

3 061

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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4 Balansräkning
TKR

Noter

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogramvaror

6

0

5

Möbler och inventarier

7

511

491

och kommunikationsutrustning

8

295

195

9

1 666

7 782

Materiella anläggningstillgångar
Data-

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Bank

SUMMA TILLGÅNGAR

12 702

3 061

15 174

11 534

6 400

4 548

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

-varav periodens/årets resultat

Avsättningar
Pensioner

10

1 852

11

Skulder

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

12

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 711

0

0

0

0

8 774

6 986

15 174

11 534

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

589

2020-02-26

Sida

16

Dokumentansvarig

Mats Porsklev
Ärende

Organisation

Sydarkivera

Datum

Diarienummer

Version

0472-39 10 00

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Telefon
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2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

288

288

Summa anskaffningsvärde

288

288

Ingående ackumulerade avskrivningar

-283

-191

Summa avskrivningar

-288

-283

654

435

Not 6

Dataprogramvaror

Nyanskaffning

Årets avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

Not 7

0

-5
0

0

-92
5

Möbler och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning

103

219

Ingående ackumulerade avskrivningar

-163

-85

Summa avskrivningar

-246

Summa anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

757

-83

511
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Telefon
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2019-12-31

2018-12-31

Data- och kommunikationsutrustning

Ingående anskaffningsvärde

748

Nyanskaffning

575

238

173

Ingående ackumulerade avskrivningar

-552

-425

Summa avskrivningar

-691

-553

BOKFÖRT VÄRDE

295

195

2019-12-31

2018-12-31

Kundfordringar

611

6 846

Momsfordran

366

322

Summa anskaffningsvärde

986

Årets avskrivningar

Not 9

Kortfristiga fordringar

-139

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA FORDRINGAR

384

305

748

-128

182

432

1 666

7 782

2019-12-31

2018-12-31

Ingående eget kapital

4 548

1 837

SUMMA EGET KAPITAL

6 400

4 548

Not 10

Eget Kapital

Årets resultat

Not 11

Avsättningar

1 852

2 711

2019-12-31

2018-12-31

0

0

Avsättningar

SUMMA FORDRINGAR

0
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Kortfristiga skulder

1 068

274

Semesterlöneskuld inkl soc avgifter
Upplupen arbetsgivaravgift

Avgiftsbestämd del, pensioner inkl löneskatt
SUMMA FORDRINGAR

Version

SARK/2019:162

2018-12-31

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader

Diarienummer

2019-12-31

Leverantörsskulder

Personalens skatter

Datum

0472-39 10 00

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019

Not 12

Telefon

5 134

4 933

314

259

801
285

603
259

669

377

8 774

6 986

503
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5 Investeringssammanställning
Sydarkivera har under året genomfört inköp av utrustning till videokonferenssystem för att
effektivisera och bättre upprätthålla kommunikationen mellan både de egna kontoren

(”noderna”) och i fråga om digitala möten med medlemmarna. Kostnaden för detta uppgår
till totalt 173 tkr. Ytterligare investeringar i systemet behöver göras under kommande år för
att uppnå full funktionalitet. Investeringar i videokonferenssystem beräknas uppvägas av
motsvarande besparingar i form av uteblivna resor.

I samband med övertagandet av Karlskronas kommunarkiv har inköp avseende kontors-it

(datorer och tillbehör) köpts in för totalt 65 tkr. I samband med att verksamheten växter med
både fler medlemskommuner och därtill anslutande tjänster har kommunalförbundet
upphandlat både ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem liksom ett nytt
ekonomisystem vilka också tagits i skarp drift. I samband med delårsrapporten

prognosticerades en utgift på totalt 320 tkr för system, utgifter som emellertid har kunnat
kostnadsföras på helåret med hänsyn till deras karaktär av i huvudsak konsultinsatser.

Sydarkivera har under året även köpt in IT-utrustning för digitisering av analoga handlingar
till ett belopp av 103 tkr.

2019

Budget

2019 prognos

0

30

0
65

Lokalanpassningar

Nät, servrar, lagring

65

200

0

Kontors IT-utrustning

173

100

IT- Utrustning

103

0

320

830

558

AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara
SUMMA INVESTERINGAR

0

341
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6 Redovisningsprinciper
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie

bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och
upplupen pensionsavgift har beräknats. Tillgångar och skulder har upptagits till

anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för
materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018.
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7 Administrativ verksamhet
7.1 Övergripande mål administrativ verksamhet
Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas

på ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta.
Införandet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex har inneburit bättre uppföljning
och stöd för handläggare. Förberedande installationer för att införa elektronisk distribution
via telefon/surfplatta har genomförts. På grund av prioritering av basverksamheten har
införande av sammanträdesadministration och mötes-app skjutits upp till nästa
verksamhetsår.

Ekonomiredovisningssystemet (tjänst på webben) har inneburit förbättrade möjligheter

att hantera förbundets ekonomiska administration med personal placerad på olika noder.
Anslutningen av nya medlemmar går enligt plan. Tio kommuner har tecknat

avsiktsförklaring om medlemskap. De fem anslutande kommunerna i Sörmland har ett
gemensamt anslutningsprojekt som administreras och finansieras separat av berörda
kommuner. Samtliga fem kommuner har tecknat anslutningsöverenskommelse.

Anslutningen av de övriga fem kommunerna (tre kommuner i Kalmar län och två

kommuner i Östergötlands län) hanteras av berörda medlemssamordnare. Arbetet med
att underteckna anslutningsöverenskommelse pågår.
Beskrivning av

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Begränsa administrativa

-

Max 30% av

Högst 15 %

Målet är uppnått

nyckeltal (indikator)
kostnader

2018

2019

budget
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8 Bastjänster
8.1 Övergripande mål bastjänster
Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i Sydarkiveras

handlingsprogram har följande övergripande mål formulerats för förbundets bastjänster.
•

Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och
informationsförvaltning.
Utbildningsverksamheten fungerar väl och omdömena från förbundsmedlemmarna är

över lag mycket goda. Handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via
webb ger förbundsmedlem flera möjligheter att ta del av kunskap när det gäller arkiv och
informationsförvaltning. Det är ännu för tidigt för att kunna mäta tydliga effekter vid
tillsyn eller i samarbetet med digitala arkivleveranser.
•

Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och
säkerhet.
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera

informationsförvaltning fortsätter att engagera förbundsmedlemmarna. Användandet av
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning fortsätter att öka och allt fler deltar i
utveckling av mallarna.
•

Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad
uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.
Arkivtillsynen för 2019 för området Skolan har genomförts med tillsynsbesök och verktyg

för egenkontroll. Åtgärdsplaner har rapporterats till berörda förvaltningar och det sker en
uppföljning av åtgärder. Rutinerna har förbättrats och utsedda medlemssamordnare ger
kontinuitet och trygghet för förbundsmedlemmarna.
•

Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad
information.
De första stegen har tagits för att tillgängliggöra insamlade digitala arkiv. Mycket av

arbetet sker fortfarande genom att på olika sätt stödja de centrala arkivfunktionerna att
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förteckna överlämnade arkiv och publicera arkivförteckningar. Det är nyckeln till
sökbarhet och förbättrad tillgänglighet till arkiverad information.
•

Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från
verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem.
Sydarkivera har framgångsrikt genomfört uttag av information via användargränssnitt för
system där det inte varit möjligt att beställa uttag från leverantör och det finns hinder för
databasuttag i form av kryptering. Uttagsroboten kan via användargränssnitt skriva ut

handlingar med hjälp av virtuell Pdf-skrivare, på samma sätt som en mänsklig användare.
Sydarkivera har även bidragit i projekt för generella metoder och specifikationer för
databasarkivering. Bland annat genom att tillgängliggöra externt labb for övriga
projektdeltagare, Riksarkivet och Statens Servicecenter med flera myndigheter.
•

Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad
interoperabilitet mellan system och tjänster.
Medlemskap i DLM-forum och möjligheten att delta med resurser i projekt för att arbeta
fram produkter till det europeiska byggblocket för e-arkiv ger Sydarkivera helt nya
möjligheter att delta i satsningar för långsiktigt hållbara lösningar för
informationsöverföring.

8.2 Inriktning för etappen 2019–2020
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra
information ur medborgarperspektiv.
Arbetet har påbörjat med att tillgängliggöra insamlade webbsidor. Det finns också en plan
för att skapa ett enkelt webbdiarium för enkel sökning i äldre datoriserade diarier. I övrigt
omfattas levererad information av sekretess.

I och med den anslutande tjänsten Analogt slutarkiv har Sydarkivera möjlighet till förbättrad
service till allmänheten med forskarsal och kompetens när det gäller utlämnande av allmän
handling. Detta gynnar även tillgängligheten till det digitala arkivet.
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8.3 Arkivmyndighet
Verksamheten ligger väl i fas med planering. Samtliga mätbara mål och de flesta
aktivitetsmålen för 2019 har uppfyllts. Sydarkiveras medlemssamordnare har
genomfört arkivtillsyn inom skolan genom att successivt besöka samtliga

förbundsmedlemmar. Rapport från arkivtillsyn 2018 avseende verksamhetsområdena

central administration samt trygghet och säkerhet (inkluderande räddningstjänst) har
redovisats för förbundsstyrelsen.

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva

tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Styrande dokument är
Strategisk tillsynsplan 2016–2022. 2019 var inriktningen tillsyn när det gäller

informationshantering och arkiv i Skolan. Alla utom ett kommunbesök med tillsyn

genomfördes enligt plan. Det sista besöket fick läggas i januari på grund av att den aktuella
myndigheten inte kunde ta emot tidigare. Totalt besökte Sydarkivera 25 kommuner och
kommunalförbund under året.

Tillsynen genomfördes på så sätt att representanter från de olika verksamheterna inom

skolan samlas vid ett tillfälle per kommun. Oftast på den centrala förvaltningen. Vid detta
tillfälle genomfördes intervjuer för att gå igenom ett gemensamt frågeformulär.

Kommunbesöken utfördes av utsedda medlemssamordnare. Tillsynerna kompletterades med
verktygen för egenkontroll (webbenkäter). Under 2019 uppmanades medlemmarna att fylla i
webbenkäterna i samband med tillsynsbesök. Svarsfrekvensen är därför betydligt högre än
målet för 2019.

Förbundsmedlemmarna var engagerade och intresserade vid tillsynerna. I några fall har det
varit svårt att få klartecken för mötesbokning och det har uppkommit frågor kring formalia
runt tillsynen, men i övrigt har arbetet förflutit enligt plan. I samband med besöken har

Sydarkivera nått många deltagare från olika yrkesgrupper inom skolan. Tillsynerna har fått

igång interna processer ute hos förbundsmedlemmar för att förbättra rutiner och uppdatera
informationshanteringsplaner. Rutinen för återkoppling sågs över efter önskemål från de

förtroendevalda i Sydarkiveras förbundsstyrelse. Åtgärdsplan och rapport från tillsyn har från
och med hösten 2019 skickats för kännedom till ledamöter och ersättare i Sydarkiveras

förbundsfullmäktige från den aktuella kommunen. I flera fall har Sydarkiveras ledamöter och
ersättare deltagit vid tillsynstillfällen i sina respektive kommuner.
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Myndigheterna hos förbundsmedlemmarna ska i samband med uppdateringar eller

nyskapade av informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med

Sydarkivera. Allt fler kommuner skickar utkast för samråd direkt till Sydarkiveras officiella
adress.

Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Genomföra planerade

80 %

85 %

96 %

Mål uppfyllt

(indikator)

inspektionsbesök under året
Andel förbunds

medlemmar som använt

verktyg för självvärdering

Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från

Sydarkivera (skala från 1–5)

Andel förbundsmedlemmar
som använt checklista för

2018

-

-

-

2019

10 %

3,4

10 %

arkivlokal

2019

52 %

3,7

67 %

kommentar

Genomgång av
ärenden.

Mål uppfyllt

Enkät: ”Självvärdering
för arkivansvariga”
Mål uppfyllt

Enkät: ”Utvärdering för
arkivombud”

Mål uppfyllt

Enkät: ”Checklista för
arkivlokal”
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8.4 Utbildning och pedagogiskt material
Verksamheten ligger väl i fas med planering och målen för 2019. De mätbara målen

visar att deltagare är nöjda med genomförda utbildningar, men att utbildningsutbudet
behöver anpassas efter behov och förutsättningar för deltagande. Aktivitetsmålen har
i huvudsak uppfyllts vid årets slut.

En samlad bedömning är att behoven av utbildningar fortsätter att vara höga. Att nå ut med
kunskap om vad som gäller är en viktig förutsättning att uppnå en rättssäker och effektiv
informationsförvaltning nu och i framtiden. Det är inte minst avgörande för att i ett

långsiktigt perspektiv kunna hantera digitala arkivleveranser på ett kostnadseffektivt och
säkert sätt.

Deltagarstatisk utbildningar som genomfördes 2019.

Flera av utbildningarna har genomförts löpande under de senaste åren vilket kan ha påverkat
efterfrågan av vissa utbildningar på grund av att medarbetare redan deltagit. Många

kommuner har bytt administrativa chefer på olika nivåer och också genomfört omfattande
omorganisation. Det kan ha bidragit till att förbundsmedlemmarna inte haft utrymme att
delta i utbildningar. Det kan också påverka på så sätt att kunskapen om vilket utbud som
finns inte når ut, då Sydarkiveras roll och uppdrag inte är självklart för nya chefer.

Bedömningen är att detta inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på verksamheten.
Utbildningarna för nya medlemmar förnyades under året. Intensivutbildningar har på flera
ställen ersatts av introduktionsutbildningar för nya förbundsmedlemmar. Både
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intensivutbildningarna och introduktionsutbildningarna ligger på grundnivå och har dragit
många deltagare.

På prov genomfördes under vinterhalvåret 2018/2019 grundutbildningspaketet som

distansutbildning via webb. Tanken var att utvärdera intresse och utfall vid den typen av

utbildningsinsatser. Utbildningsformen visade sig vara uppskattad och innebära en möjlighet
att effektivisera och minska kostnaderna för medlemmar och förbundet. Dock var det svårt
att veta exakt antal deltagare eftersom flera personer satt tillsammans på en uppkoppling

och återrapporteringen om antal deltagare inte var optimal. Utvärderingar och erfarenheter

från testverksamheten med distansutbildning via webb ger bra med underlag för att fortsätta
satsningen och förbättra rutinerna. Det är en trend med ökat deltagande på

webbutbildningarna. Det efterfrågas ännu fler korta utbildningar via webben, både på grund
och fördjupningsnivå.

Samtidigt som behovet av vissa utbildningar har minskat, så efterfrågas specialinriktade

utbildningar anpassade för specifika målgrupper efterfrågas allt mer. Den främsta avvikelsen
var att under våren genomfördes av en oplanerad specialistutbildning om hemliga

handlingar. Bakgrunden var ny säkerhetsskyddslag som gäller från och med 1 april 2019.
Utbildningen blev fullbokad och ytterligare ett tillfälle genomfördes i 18 oktober.
Med bakgrund av detta har Sydarkivera genomfört en översyn av förbundets

utbildningsverksamhet och utbildningsutbud för att se hur vi på bästa och mest effektiva sätt
ska kunna möta upp efterfrågan och behov utifrån de resurser förbundet har att tillgå.

Utbudet har setts över och anpassas till olika målgrupper samt behovet för nya och gamla

medlemmar. I november tog förbundsstyrelsen ett beslut om ett nytt utbildningsprogram där
grundutbildning ingår i bastjänst och specialiserade utbildningar är anslutande tjänst och
finansieras genom deltagaravgifter.

Från och med 2019 har verksamheten haft en anställd mediaproducent/webbredaktör, vilket
påverkat utbildningsverksamheten mycket positivt. Förbundet har under våren kunnat
publicera en första version av Handbok på webben som i första hand riktar sig till

arkivansvariga och arkivombud. I handboken publiceras informationsfilmer tillsammans med
informationstexter och handböcker inom området informationshantering,

informationsförvaltning, dataskydd och informationssäkerhet. Marknadsföring av handboken
har genomförts framförallt i samband med utbildningar och den har rönt uppskattning från
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medlemmarna. Det långsiktiga målet med handbok på webben är att minska behovet av
utbildningsinsatser på plats och säkerställa kvalitet i verksamheten med rådgivning.

Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering - Hälsa och socialt
stöd - nedprioriterades på grund av att resurser behövdes för att hantera digitala
arkivleveranser.

Sydarkivera behöver fortsätta sitt pågående arbete med att utveckla bra kanaler för

kommunikation och informationsspridning för att nå ut med det utbud som finns. Enligt
förbundspolicyn ska Sydarkivera ”eftersträva efter att använda moderna, beprövade och

kostnadseffektiva lösningar för kommunikation”. En utmaning är att det finns ett motstånd
mot att använda moderna kommunikationskanaler. Strategi för att möta detta är dels att

bygga upp ett samarbete med förbundsmedlemmarnas it-ansvariga för att undvika praktiska
hinder och dels korta informationsfilmer för att underlätta för deltagare att komma igång
med teknik för webbmöten, webbaserade grupparbetsplatser och handbok på webben.
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Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Statistik utbildningar:

-

75 %

50 %

Mål ej uppfyllt

(indikator)

deltagande kommuner/år

2018

2019

2019

Sida
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kommentar

Statistik deltagar-

bokningar och visar att
behov utbildningar

förändrats genom färre
Beläggningsgrad

grund/och specialist

-

75 %

62 %*

nya medlemmar.
Mål ej uppfyllt

Statistik boknings-

system. Underlag för att
anpassa lokalbehov

Deltagarnas nöjdhet, på
plats-utbildningar

(graderas på en skala 1–5)
Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar

(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare

handbok på webben

(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer

4,7

-

-

-

4

4

3,5

3,5

3,5

(graderas på en skala 1–5)

4

3,9

4

kommande år.
Mål uppfyllt

Sammanställt resultat
från kursutvärdering.
Mål uppfyllt

Sammanställt resultat
från kursutvärdering.
Mål uppfyllt

Enkät utvärdering
Sydarkivera

Mål uppfyllt

Enkät utvärdering
Sydarkivera

* Beläggningsgraden är delvis beräknad utifrån maxantal i lokalen, vilket kan ge en felaktig bild av förväntat antal

deltagare.
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8.5 Verksamhetsstöd och rådgivning
Verksamheten ligger väl i fas med planering. De mätbara målen visar att deltagare var
mer nöjda än förväntat med nätverksträffarna. Det är fler förbundsmedlemmar som

arbetar med införande av VerkSAM diarium än VerkSAM plan. De flesta av aktivitetsmålen för 2019 har uppfyllts. Användandet av mallarna inom konceptet VerkSAM

Arkivredovisning ökar. Mallarna bidrar till en bättre offentlighetsstruktur genom mer
enhetliga beslut kring gallring och bevarande.

Nätverksträffar genomfördes enligt ett nytt koncept med träffar för olika verksamhets-

områden. Det är efter önskemål från förbundsmedlemmarna som Sydarkivera testade detta
koncept. De genomförda utvärderingarna tyder på att det nya konceptet har fungerat bra
och deltagarna har varit nöjda. Insamlade utvärderingar har gett ett bra underlag inför
planering 2020.

Med den växande förbundskretsen har formerna för arkivträffar arbetats om. Gemensamma
arbetsdagar för arkivarierna genomfördes under hösten. Arbetsdagarna syftar till att arbeta

med gemensamma frågeställningar och ta fram underlag till mallar och instruktioner. Tanken
var att komplettera med informationsträffar på noderna (Alvesta, Hässleholm, Karlskrona och
Vimmerby). I och med det nya konceptet med arkivarbetsträffar så verkar behovet att träffas
på noderna inte vara så stort. Höstens nodträffar fick ställas in på grunda av för få anmälda.

Deltagarstatistik från nätverksträffar och temadagar. Sydarkiveras arkivarier är deltagare på arkivarbetsträffarna.

När det gäller workshoparna för informationskartläggning inom skolan varierar omdömena
kraftig. Bland annat på grund att förväntningar och förkunskaper varit skiftande.
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Informationskartläggning är ett ord som ger olika associationer för olika professioner. Det
innebär att det blir en sammanblandning av informationshanteringsplaner

(gallring/bevarande), säkerhetsklassning, processkartläggning och informationsmodellering.
Redan under våren genomfördes förändringar i upplägget för att bättre möta deltagarnas
och Sydarkiveras behov. Utvärderingarna analyserades inför höstens workshopar. Inför

planeringen av aktiviteter 2020 har slutsats varit att förlägga arbetet med informations-

kartläggning i samband med nätverksträffar. På så sätt blir det större kontinuitet och ett mer
fortlöpande arbete med att anpassa mallarna.

Mallarna inom Konceptet VerkSAM arkivredovisning uppdaterades enligt plan i samarbete
med förbundsmedlemmarna och andra intresserade. Både nätverket och användandet av
mallar växte stadigt under året. Det var ett aktivt deltagande på nätverket VekSAM på

Yammer. Frågorna om VerkSAM fortsatte att öka. En funktionsadress skapades för att hantera
frågor som kommer via mejl. Som en del av omvärldsbevakningen deltog Sydarkivera i ett
seminarium om Samrådsgruppens KLASSA 2.0, både på plats och via webben. Seminariet

bjöd bland annat på erfarenheter från kommuner som använder KLASSA, men gav inte så
mycket matnyttigt rörande uppdateringen av själva klassificeringsstrukturen.

Uppföljning när det gäller användande av mallar inom konceptet VerkSAM avviker från målen
i verksamhetsplanen. En förklaring kan vara att det kom in få svar på enkäterna 2018, och att
jämförelsesiffrorna därför inte stämmer. Väsentligen fler medlemmar har påbörjat införande
VerkSAM Diarium (mall för diarieplan) än förväntat. Färre än förväntat arbetar aktivt med
mallen VerkSAM Plan, mall för informationshanteringsplan.

Medlemssamordningen hanterades av Sydarkiveras arkivarier för att ge bästa stöd till

förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras samarbete med
förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för kommunerna att ha
en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att kontaktpersoner och andra

nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska vända sig till. Arkivarierna har 1–2
dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna har utarbetats och
anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 förbundsmedlemmar till 27.

Totalt var det 296 deltagare på nätverksträffarna och temadagarna. Av dessa svarade 167,
alltså drygt hälften svarade på utvärderingsenkäterna.
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Baslinje/mål behöver justeras för att bland annat ta höjd för nya förbundsmedlemmar som
kommer in 2021.

Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Utvärdering och

Statistik nätverksträffar och

-

75 %

62 %

Mål uppfyllt

(indikator)

temadagar: deltagande
kommuner/år

Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar

(graderas på en skala 1–5)
Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet

2018

2019

2019

-

3,5

4,2

-

3,5

4,2

verksamhetsstöd/rådgivning
(graderas på en skala 1–5)

Användning av VerkSAM Plan

Användning av VerkSAM
Beskrivning

Användning av VerkSAM
Diarium

Statistik beslutade

informationsplaner (samtliga

Statistik nyligen uppdaterade
informationsplaner (samtliga

Statistik deltagarbokningar

Mål uppfyllt

Kursutvärdering
Mål uppfyllt

Enkät utvärdering
Sydarkivera

63 %

38 %

25 %

87,5 %

70 %

40 %

25 %

85 %

54 %

38 %*

54 %

67 %

eller de flesta

förvaltningar/bolag)

kommentar

Mål ej uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

Mål uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

Mål uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

Mål ej uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion
44 %

50 %

eller de flesta förvaltningar/

46 %*

Mål uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

bolag)

* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt
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8.6 Tillgänglighet till arkivinformation
Verksamheten ligger i fas med planering. Samtliga mätbara mål är uppfyllda. Det har
ännu inte samlats in några större mängder information till det digitala arkivet. Det

innebär att verksamheten med att tillgängliggöra arkivinformation är under uppstart.
Detta är förväntat och helt i enlighet med den övergripande planeringen.

När det gäller utlämnande av handlingar som finns i överlämnade digitala, har en handfull

förfrågningar kommit in under året. Det har handlat om sökningar i avslutat diarium, sidor

från insamlade webbplatser och sökning efter akter i det sociala materialet. Merparten av det
sociala materialet gallras i enlighet med lagstiftningen, vilket innebär att det inte är ovanligt
att efterfrågade handlingar är gallrade, och därför inte finns att lämna ut.

Arbetet med att tillgängliggöra arkiverad webb har startats upp. Det finns insamlade

webbplatser 2016–2019 och målet är i ett första steg att förbundsmedlemmarna ska kunna
logg in och titta på arkiverad webb. På grund av förändringar i personella resurser har inte
målet att tillgänggöra arkiverad webb uppfyllts. Webbarkivet har efterfrågats mer än

förväntat. Det är framförallt kommunikatörer som är intresserade av att gå tillbaka och se hur
webben har sett ut tidigare. Det skulle därutöver spara mycket tid för Sydarkiveras

handläggare om förbundsmedlemmars kommunikatörer på egen hand kan logga in för att
granska och godkänna insamlad webb. Idag sker granskning och godkännande i samband

med webbmöten. Förberedelser har genomförts och det finns en färdig uppdragsbeskrivning
med dokumenterade krav på tjänsten för att tillgängliggöra insamlad webb.

Riksarkivet har deltagit på arkivträff för information och diskussion om Nationella

ArkivDatabasen (NAD). När ansvariga handläggare har utbildning i arkivförteckningssystemet
så ska överförda arkivleveranser förtecknas. Leverans till NAD från Sydarkivera har inte
kommit igång än på grund av att arbete med att konvertera arkivförteckningar för
överlämnade analoga arkiv har hanterats under året.
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Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Statistik, (samtliga eller) de

87,5 %

-

67 %

Ny baslinje

(indikator)

flesta myndigheter har

informationshanteringsplaner
Statistik, (samtliga eller) de
flesta myndigheter har
arkivbeskrivningar

Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv

(arkiv förtecknas fortlöpande)
Centralarkiv/kommunarkiv

uppgifter levereras till NAD

2018

37,5 %

31,3 %

37,5 %

2019

40 %

40 %

40 %

(Nationell ArkivDatabas)

2019

38 %*

46 %

33 %

kommentar

Enkät central

arkivfunktion

Mål uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

Mål uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

Mål ej uppfyllt
Enkät central

arkivfunktion

* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt
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8.7 Bevarandeplanering och samordning
Verksamheten ligger i fas med målen för år 2019. Sydarkivera har etablerat sig som
arkivorganisation och deltar i såväl nationella som europeiska samarbeten. Det ger

goda möjligheter att långsiktigt upprätthålla förbundets förmåga att på ett hållbart
sätt säkerställa digitalt bevarande.

Sydarkivera har gått med i DLM-forum (Data Lifecycle Management) som är en europeisk

samverkansorganisation inom informationsförvaltning initierad av EU-kommissionen under
1990-talet. Medlemskapet ger insyn i pågående projekt och möjlighet till deltagande vid
möte, konferenser och utbildningar. Nuvarande ordförande i DLM-forum är Jan DalstenSörensen, chef för det danska Riksarkivets digitala arkiv. Med anledning av detta

genomfördes ett besök i Köpenhamn och förbundschefen har presenterat Sydarkivera vid
DLM:s medlemsmöte i Bern 21–22 maj.

Genom DLM-forum deltar Sydarkivera i det Europeiska projektet E-ARK3 med både kunskap

och kompetens inom digitalt bevarande som programvaror som utvecklats av förbundet och
licensierats med öppen källkod. Projektet ersätter stor del av personalkostnaderna och även

vissa omkostnader. Projektet E-ARK3 producerar specifikationer, programvaror, utbildningar
med mera till det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks,
eArchiving). Andra byggblock som är intressanta för kommande e-tjänster är eID och

eSignatur, den svenska myndighet som ansvarar för dessa byggblock är DIGG Myndigheten
för digital förvaltning. Sydarkiveras metadatastrateg, och i E-ARK3 projektet aktivitetsledare
för specifikationer, deltog i projektuppstart samt DLM-forum 13–15 november vilket
genomfördes i Helsingfors.

Den bärande och centrala delen av byggblocket för e-arkiv är de specifikationer för olika
informationsformat som arbetas fram av DILCIS Board (Digital Information LifeCycle

Interoperability Standards Board). Sydarkivera metadatastrateg leder såväl DILCIS-board som
arbetet med specifikationer i E-ARK3. De gemensamma specifikationerna på EU-nivå

(Common Specification CS samt Content Information Type Specifications CITS) baseras på
väletablerade standarder. Specifikationerna implementeras i Sverige som FGS,

Förvaltningsgemensamma Specifikationer. Det handlar om specifikationer för att säkerställa
interoperabilitet för överföring, långsiktigt bevarande och återanvändande av information. I
december anordnade e-arkiv byggnadsblocket en tvådagars-konferens i Bryssel med över
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100 deltagare från hela Europa för att informera om byggnadsblocket och dess olika
beståndsdelar. Sydarkivera deltog med både talare och deltagare.

För Sydarkiveras förbundsmedlemmar innebär engagemanget i praktiken att förbundet har

direkt insyn och tillgång till den kompetens som behövs dels för att kravställa nya system och
dels för att anpassa de verktyg och tjänster som hör till det digitala arkivsystemet

(slutarkivet). Utöver detta så innebär de europeiska byggnadsblocken möjligheter för

leverantörer att utveckla produkter som är kompatibla med varandra och som stödjer

långsiktigt hållbar informationsförvaltning. Långsiktigt kommer detta vara till gagn för

förbundsmedlemmarna då risken med att upphandla system som inte stödjer e-arkiv och
digitalt bevarande och andra felsatsningar minskar.

När det gäller nationella projekt har Sydarkivera under 2019 deltagit följande projekt:
•

Boverket: Får jag lov? (projektgrupp och styrgrupp) etapp 2 slutredovisades under
verksamhetsåret.

•

Riksarkivet: FGS Databas (projektgrupp och testgrupp), alternativ 1 baserad på

standarden ADDML skickades ut på remiss, inför nästa delprojekt (alternativ 2 Baserad på

SIARD) har Sydarkivera en deltagare i styrgrupp.
•

Inera: Förstudie e-arkiv (referensgrupp), besök av projektledare hos Sydarkivera i

samband med öppet studiebesök, samt återkoppling angående utkast. Förstudien har
avrapporterats av Inera och någon ny aktivitet har inte kommunicerats.
•

Länsarkiven: Förstudie e-arkiv enskilda arkiv (referensgrupp)FJL, Inera, länsarkiven, RA

Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner (FALK) arrangerade sin årliga konferens i

Alvesta den 14–16 maj. I anslutning till konferensen var det ett studiebesök hos Sydarkivera.
Under studiedagen besökte ett 100-tal personer kontoret i Alvesta. Förutom

konferensdeltagare kom besök från Inera, R7 e-arkiv, kommunerna Karlstad, Kumla, Nacka
och Ydre samt regionerna Blekinge, Sörmland och Uppsala. Det var en intensiv dag med

visning av programvaror, hur det funkar med digitala arkivleveranser, information om det
europeiska samarbetet, föredrag om hur Sydarkivera bildats och samverkansformer med
mycket mera.

Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till temadag om filformat 28 mars 2019 i
Stockholm. Temadagen arrangerades av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
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(FAI). Sydarkivera är organisationsmedlem. Kunskapen om filformat har kommit till
användning i arbetet med rådgivning till förbundsmedlemmarna.

På FAI-konferensen 22–23 oktober deltog Sydarkivera med moderator för spår om e-

förvaltning samt två föredrag om specifikationer och om databasarkivering tillsammans med
föreläsare bland annat från Riksarkivet.

E-förvaltningsdagarna i Stockholm 9–10 oktober – Sydarkivera deltog med talare
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till Ability Partners konferens om
Framtidens arkiv och informationsförvaltning 25-26 september i Stockholm.

Systeminventering har genomförts tillsammans med nya förbundsmedlemmar 2019,

nämligen kommunerna Lomma, Mörbylånga och Nybro. Samtliga kommuner har lämnat in

underlag till systeminventeringen. Svaren på inventeringen var i hög grad komplett även när
det gäller verksamhetsklassning enligt VerkSAM.
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Svarsfrekvens

100 %

100 %

100 %

Mål uppfyllt

(indikator)

systeminventering, nya
medlemmar

Svar inkomna i tid, nya
medlemmar

Inkomplett inventering,

andel tomma poster i svar

2018

-

2019

70 %

2019

100 %

kommentar

samtliga har lämnat in
svar.

Mål uppfyllt

Samtliga svarade i tid
eller efter överens-

-

40 %

3%

kommen förlängning.
Mål uppfyllt

Obligatoriska fält i

systemlista: system,
kontakt, klassning

enligt VerkSAM och
Inlämnade systemlistor,
kommunala bolag

-

25 %
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Resultat
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2015–2016)
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med upphandling, svar

-
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Målvärde

Resultat

Uppföljning och

25 %

65 %

Mål uppfyllt

80 %

80 %

Målet uppfyllt

2019

lämnas inom 2 månader

2019

Sida

39

kommentar

Uppföljning inventering

Svar har inte alltid

motsvarat förvänt-

(eller senare enligt

ningar. Behov av

önskemål från

färdiga checklistor och

förbundsmedlem)

kravbilagor finns.
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8.8 Digitala arkivleveranser
Digitala arkivleveranser är en verksamhet som är svår att förutse och planera. Det är
många intressenter och beroenden, både interna och externa. Verksamheten ligger
beaktat detta rimligtvis väl i fas med planeringen. Alla mätbara mål utom ett har
uppfyllts samtidigt som två tredjedelar av aktivitetsmålen har uppfyllts.
Verksamhetsområdet kännetecknas fortsatt av att i hög grad vara ett område under
utveckling, där löpande operativa aktiviteter blandas med metodutveckling.
Arbetet med uttag från inaktiva journalsystem fortsätter enligt plan och årliga leveranser av
digitala akter som förs enligt Hälso och sjukvårdslagen (HsL), Socialtjänstlagen (SoL) Lagen
om stöd och service (LSS) har börjat bli rutin.

Sydarkivera har framgångsrikt hanterat utskrift av journaler från system som saknar

arkivmodul för uttag och där det också finns kryptering på fil- eller databasnivå med hjälp av
en utskriftsrobot. Arkivering sker genom automatiserad utskrift till Pdf-fil. Det fungerar i

korthet så att användargränssnittets funktioner används och en programvara ”tränas” på att

göra utskrifter på samma sätt som en mänsklig användare. Detta är användbart i de fall som
det inte finns ansvarig leverantör, eller leverantörer/konsulter som är villiga att göra uttag.
Två leveranser har slutförts och ytterligare ett arbete planeras under hösten.

De första pilotleveranserna när det gäller personakter och patientjournaler från aktiva
journal/akt-system (Procapita/Lifecare och Treserva) har genomförts. Det är fortsatt

utmaningar för många förbundsmedlemmar att komma ifatt med registervård och gallring.
Funktioner för uttag i den här typen av system är beroende av funktioner för att hantera
gallring. Funktionaliteten beror på att det finns tvingande bestämmelser om gallring i

lagstiftningen (framförallt SoL), vilket omöjliggör leverans i befintligt skick. Genomförd
gallring är därför en förutsättning för att kunna leverera information till Sydarkiveras

bevarandeplattform. En del förbundsmedlemmar har inte upphandlat moduler för att kunna
hantera gallring och digitalt bevarande. Intensiva insatser har genomförts när det gäller
rådgivning och utbildning till systemförvaltare och ansvariga handläggare.

Systemet BAB används av ca hälften av landets kommuner för att hantera bostads-

anpassningsbidrag. Databasarkivering enligt standarden SIARD har visats sig fungera bra i
praktiken och de första skarpa leveranserna har tagits emot. Metodiken är en stor
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möjliggörare för framtida leveranser av verksamhetssystem som har sin information lagrad i
relationsdatabaser utan kryptering. När det gäller arkivering av relationsdatabaser är

Riksarkivets projekt FGS databas och utveckling av specifikationer och öppen källkods-

produkter i europeisk samverkan en viktig framgångsfaktor. Utveckling av specifikationer,
metoder och programvaror kommer att fortsätta i projektet E-ARK3 (se 3.7

Bevarandeplanering och samordning). Förutom BAB har databaser från två äldre diariesystem
arkiverats i formatet SIARD.

Webbarkiveringen sker i enlighet med plan och utvecklingsinsatser har genomförts för ökad
automatisering i flödet. Rutiner och mallar för att redovisa och kommunicera resultat har
utarbetats.

Organisation
Kommun
Helägda bolag
Samägda bolag/förbund
Region
Summa

Antal
26
69
12
14
121

Godkända 4–5
23
67
11
13

Problematiska 2–3
3
0
0
1

114

Misslyckade X-1
0
2
1
0

4

3

Resultatet avser insamlingen med bäst resultat för varje webbplats
Nuvarande version av paketeringsverktyg visade sig under våren 2019 inte fullt ut fungera
stabilt för större leveranser ute på plats hos förbundsmedlem. Arbete för att uppgradera
paketeringsverktyget har därför fått prioriteras. För att inte tappa för mycket fart, har
alternativa metoder för paketering av databaser och filkataloger på plats hos

förbundsmedlem utarbetats. De alternativa metoderna kommer att hjälpa till med att snabba
upp arbetet med digitala arkivleveranser. Vissa arkivleveranser har ändå påverkats, och det
blir till följd av detta täta bokningar under hösten 2019 och viss risk för att några av de
planerade leveranserna kan dröja in på nästa år.

Sydarkivera är fortfarande okänt hos många förbundsmedlemmar. Det är inte alltid it- eller
säkerhetsfunktioner är informerade om förbundets uppdrag och bemyndigande som

arkivmyndighet. I förekommande fall får Sydarkivera inte åtkomst till de informationsresurser
som behövs för att genomföra tester och uttag. Det gäller till exempel åtkomst till

användargränssnitt eller testdatabaser för kartläggning av användargränssnitt och
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uttagsfunktioner. Detsamma gäller för att få tillgång till databaskopior för att kunna göra

tester. Ett flertal kontakter har tagits av vilka endast ett fåtal lett fram till att vi kunnat få del
av testdata. Som ett led i att sprida information och förankra uppdraget hos förbundsmedlem var det information i samband med nätverksträff för kommunledning.

I dialog med styrelsen, kommundirektörer och kontaktpersoner har en modell för översiktlig
rapportering av status i arbetet med digitala arkivleveranser arbetats fram. Från och med

nästa år kommer därigenom information om digitala arkivleveranser att kunna presenteras
på ett mer överblickbart sätt. Önskemål om förenklad redovisning kommer framförallt från
kommunerna centralt (kanslier och kontaktpersoner).

Utredning av digitala arkivleveranser pågår normalt sett under 1–3 år. Under tiden samlas

utredningsmaterial in, testleveranser utförs och det sker också metodutveckling. Rapporterna
behöver inte vara klara för att genomföra pilot-leveranser. Rapporterna från slutförda
leveransutredningar dokumenterar bakgrund och lösningsförslag.
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Slutförda leveransutredning

-

100 %

100 %

Mål uppfyllt

(indikator)

ger underlag till leverans-

2018

2019

2019

kommentar

överenskommelse och

lösningar för arkivleverans

Leveranser godkända utan

-

75 %

95 %

Mål uppfyllt

Årlig insamling av externa

-

90 %

94 %

Mål uppfyllt

komplettering/omleverans
webbplatser (godkända
insamlingar)

Slutföra insamling äldre

digitalt material, förbundsmedlemmar 2015–2017
Insamling äldre digitalt
material nya förbunds-

90 %*

-

100 %

25 %

medlemmar

65 %

33 %

Statistik kontroller
Sammanställning av
resultat

Mål ej uppfyllt
Genomgång
insamling

Mål uppfyllt
Genomgång
insamling

* Siffran är felaktig på grund av missförstånd vid rapportering 2018
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8.9 Digitalt arkivsystem
Verksamheten ligger i fas med planeringen och målen för 2019 är uppfyllda. För två av
målen fanns inte metod framtagen. Försök att räkna ut baslinje har visat att det inte
fungerar att följa upp målen såsom de är formulerade. En förklaring i text ersätter

uppföljning av dessa mål. Arkivsystemet som infördes 2016 uppfyller de behov som

finns under verksamhetsåret. Uppgradering till ny version av bevarandeplattformen
genomfördes inte under året.

I de fall begäran om utlämnande inkommit när det gäller överlämnat material, har det varit

möjligt att ta fram digitala handlingar för utlämnande (undantaget de fall då handlingar varit
gallrade enligt gallringsbeslut). Även komplexa sökningar har fungerat med gott resultat och
önskad effektivitet.

Mottagning av arkivleveranser är beroende av att leverans kan slutföras. Jämför uppföljning
av arbetet med digitala arkivleveranser. Mottagning av digitala arkivleveranser hanteras
fortlöpande.

Sydarkivera har färdigställt en extern testbädd, i form av ett komplett datacenter med

dedikerat nät, lagring och servermiljö. Det här blir möjliggörare för att samarbete med andra
arkivorganisationer och olika samverkansprojekt för utvärdering av programvaror och

verktyg. Det ger också möjligheter att utvärdera olika arkivsystem och paketeringsverktyg

licensierade med öppen källkod. Labbet har stöd för att sätta upp valfria operativsystem och

containerbaserade applikationer. Vinsten för Sydarkivera blir att vi får fungerade installationer
och konfigurationer som vi direkt kan lyfta till vår produktion
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Uppföljning och

Alternativkostnad, skriva

-

*

*

Se kommentar

**

**

(indikator)

ut på papper
Minskade

pappersutskrifter – t.ex. KS

2018

-

2019

diarieförda handlingar
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Resultat
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100 %
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kommentar

Automatiserad kontroll
av alla överförda

Hantering av åtgärder,

0%

förlust information
Verifiering av

0 % fel

lagringsmedia –

säkerhetskopiering

Hämta fram handlingar
som ska lämnas ut

-

Inom 2
dygn

0%

0 % fel

Inom 1
dygn

informationspaket
Mål uppfyllt

Inga förluster har
inträffat

Mål uppfyllt

Metod kontroll backupband

Mål uppfyllt
Uppföljning

förfrågningsenkät
hösten 2019

* Förvaltningen har räknat på och utrett möjliga jämförelser när det gäller besparingar. Den
tydligaste jämförelsen är uppskattad tid att genomföra uttag från databas manuellt genom
utskrift på papper mot uttag med hjälp av automatiserade rutiner.
Det skulle ta omkring 3 årsarbetstider att manuellt på papper skriva ut de 68 000 dokument
eller ärenden som överförts till Sydarkivera 2019 och paketera dessa för arkivering. (Vi har
räknat med 5 minuter per dokument/ärende, adderat tid för oförutsedda saker såsom
problem med åtkomst till skrivare och dylikt samt räknat bort semester).
Motsvarande arbetstid för att ta ut och överföra uttag från databaser digitalt är ungefär 3
månader (effektiv tid), det vill säga omkring 10 % av tiden jämfört med manuella utskrifter.
Det som tillkommer när det gäller digitalt bevarande är till exempel utredning och
framtagande av lösningsförslag, utveckling metoder och verktyg, handläggningen av de
digitala arkivleveranserna, förberedelser genom utbildning, rådgivning och handledning av all
personal delaktiga i överföringen såväl hos kommunalförbundet som medlemmarna. En
leveransutredning tar ungefär 1 månad effektiv tid per utredning, i kalendertid med ledtider
med mera kan det ta 1–3 år innan en utredning är klar. Det innebär att den första
överföringen kostar mer än andra för samma system, men samma metodik kommer att
återanvändas vid överföringar från samma system hos andra medlemmar. Sydarkivera avser
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

617

Dokumentansvarig

Mats Porsklev
Ärende

Organisation

Sydarkivera

Telefon

Datum

Diarienummer

Version

0472-39 10 00

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019

SARK/2019:162

2020-02-26

Sida

45

att prioritera att få ned ledtiderna, genom bland annat effektivare kunskapsöverföring och
erfarenhetsåtervinning inom förbundet.
** Förfrågan ställdes till centralarkiv/kommunarkiv att mäta tillväxten i arkivet avseende

Kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Idén är att mängden handlingar på papper bör
minska i takt med ökad digitalisering i verksamheten och större tillit till ärende- och

dokumenthanteringssystemen. Drygt en fjärdedel besvarade förfrågan. Det visade sig att det
är olika leveranspolicy i kommunerna där diarieförda handlingar slutarkiveras efter 2–10 år.

Det blir en fördröjning på 5–10 år innan mätningen får genomslag. Förslag är att avvakta till

efter Sydarkiveras verksamhet med analoga arkiv har flyttat till planerade nya depåer i Bräkne
Hoby, då finns förbättrade möjligheter mäta tillväxt i de analoga arkiven.
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8.10 Arkivvård
Verksamheten ligger i allt väsentligt i fas med planering.
Bevarandesystemet har varit tillgängligt för att kunna hantera utlämnande av allmänna

handlingar inom ett dygn från att begäran kommer in. Vanligtvis har det varit möjligt att

lämna svar inom någon timme från det att arbetet påbörjats. Det har endast varit en handfull
frågor som har kommit in under året.

Förvaltningen har arbetat med att tillskapa historiska Microsoft-miljö, från mitten av 90-talet

fram tills idag. Det har varit ett arbete som har stött på många utmaningar. Under arbetet har
kontakt tagits med Microsofts större återförsäljare för att efterhöra möjlighet att köpa äldre
licenser.

Arbete har påbörjats med att förbättra kontinuitet när det gäller verktyg för digitala

arkivleveranser. Bland annat genom redundans när det gäller bärbara datorer för att hämta
digitala arkivleveransser och alternativa paketeringsverktyg för olika behov.

Uppdaterad riskanalys avseende teknik/säkerhet som har genomförts. Egenkontroll hanteras
med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - Audit and certification of

trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att

tillgå. För att upprätthålla en fortsatt god säkerhet fortsätter arbetet med dokumentation av
system, processer och rutiner, vilket finns i verksamhetsplan 2019–2021.Det finns ett behov
av att förbättra redundans för elförsörjning. Även om informationen är säkrad genom flera
depåer, så är det viktigt för kontinuitet och hållbarhet att inte onödiga resurser behöver

användas för felsökning, reparation och nyanskaffningar. Eftersom depåerna är helt åtskilda
från internet så har bevarandesystemet inte utsatts för intrångsförsök.

En plattform för att hantera digital arkivvård (Archival Processing Platform, APP) har utvecklats
och används i produktionen från och med 2019. Programvaran är licensierad som öppen

källkod. Sydarkivera har meddelat intresse av att delta med APP i den programvaruportfölj
som ingår i det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks,
eArchiving). APP stödjer arbetet med att validera och formatera de filer som ingår i de
digitala arkivleveranserna efter aktuell leveransöverenskommelse med egenskaperna
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Förenklar användandet av komplexa verktyg med användarvänligt gränssnitt

Serialiserar operationer, små som stora jobb, på informationspaket för att minimera

manuella insatser.
•

Programvaran stödjer tillägg av godtyckliga verktyg efterhand nya behov uppstår, ett

arbete som kan utföras av Sydarkiveras systemadministratörer.
•

Arkitekturen bygger på containerbaserade mikrotjänster, för att på ett standardiserat

sätt snabb installera nya verktyg.

Exempel på operationer som APP kan utföra inledningsvis
•

Normalisera filstrukturer med avseende på filnamn och katalognamn, ersätter

specialtecken och svenska tecken till sin motsvarighet
•

Identifiera filformat, i syfte att validera leveransen och efter utförda operationer som

exempelvis konverteringar till nya format.
•
•
•

Konvertera ett stort antal filtyper till bevarandeformat, exempelvis till Pdf/A
Beräkna checksummor på filer, enligt md5 algoritmen.

Tillägg av godtyckliga skript eller enstaka kommandon, så kallade oneliners i

linuxmiljö.

Den wiki som har installerats för handboken på webben, kommer även att fungera som
kunskapsbank för bevarandetjänsterna.
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

CheckARK (uppfyllnadsgrad)

Resultat
2018
-

Målvärde

Resultat

Utvärdering

35 %

-

Utvärdering

2019

2019

slutförs först 2020
på grund av

personalförändring.
Resultatet är därför
inte framräknat.
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9 Anslutande tjänster
Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften.

Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med
full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.

9.1 Nya anslutande tjänster
Utredningsarbetet med nya anslutande tjänster har prioriterats ner på grund av fokus
på leveranser inom bastjänsterna och redan avtalade åtagande om anslutande tjänst.

Aktivitetsmålen för 2019 har därför endast delvis uppfyllt. För att utveckla Sydarkivera
och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige beslutat
att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande tjänster.

Av de 260 000 kr (1 % av budget) har uppskattningsvis 30 % använts för att utreda nya

anslutande tjänster (tid och samt kostnader för utrustning i samband med samarbetsprojekt
med Ljungby kommunarkiv).

9.1.1 Digitisering analoga arkiv
2019 genomfördes ett projekt tillsammans med kommunarkivet i Ljungby. Kommunarkivet
har en befintlig verksamhet för att digitisera arkivhandlingar som de ville utveckla.

Sydarkivera hade behov av att utreda förutsättningar för digitisera analogt material som

anslutande tjänst. Enligt projektdirektiv skulle Ljungby kommun stå för digitaliseringsarbete
och Sydarkivera för digitaliseringsutrustning och testmaterial. Testmaterial har identifierats
och samlats in. Arbetet med att hitta lämplig digitaliseringsutrustning för storbildskanner
eller mikrofilmsskanner enligt kommunarkivets behov drog ut på tiden vilket påverkade
testverksamheten i Ljungby. Projektet kommer att redovisas i en kortare rapport för
erfarenhetsåtervinning, då arbetet inte fullt ut genomförts enligt plan.
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9.1.2 Menprövning vid utlämnande allmän handling
I samband med tillsyn, besök hos förbundsmedlemmar och regionala träffar har behov av

praktiskt stöd när det gäller menprövning i samband med utlämnande av allmän handling
hos förbundsmedlem identifierats. Utredning nedprioriterades 2019.

9.1.3 På-plats-stöd, förbundsmedlemmars arkiv
Det finns en växande efterfrågan om hjälp med praktiskt arbete med att städa närarkiv, göra

dokumenthanteringsplaner och annat arkivarbete hos förbundsmedlemmarnas förvaltningar,
bolag och centrala arkiv. En utredning/behovsanalys behöver genomföras för att säkra
bemanning och kvalitet 2020 och framåt. Utredning nedprioriterades 2019.

9.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)
Den löpande verksamheten med ordning, förtecknande och utlämnande av allmänna

handlingar fungerar väl. Utlämnande av allmän handling hanteras väl inom vad som
är förväntad servicenivå. Vissa aktivitetsmål har inte uppfyllts på grund av
omprioriteringar och externa beroenden.

Under året har personalen hanterat omkring 2000 förfrågningar från forskare, allmänheten
och de kommunala förvaltningarna. Ett enkelt formulär för statistik för utlämnande från

överlämnade arkiv har tagits fram för att kunna följa upp antal och ledtider. Majoriteten av

utlämnandet sker samma dag. Endast ett få tal tar längre tid. Framför allt socialärenden som
kräver omfattande sekretessgranskning. Inga beslut har överklagats under 2019.

Det finns bemanning för att hantera de analoga arkiven som överlämnats till Sydarkivera. Det
har varit möjligt att säkra upp verksamheten på samtliga arbetsställen. Verksamheten bedrivs
enligt etablerade rutiner och metoder för långsiktigt bevarande av handlingar på papper. I
Karlskrona pågår intensivt arbete med att förteckna gamla leveranser sedan 20 år tillbaka.
En utredning genomförts tillsammans med Blekingearkivet för att ta fram rutiner och
förhållningssätt angående hanteringen av enskilda arkiv.
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Ronneby kommun har förankrat byggnationen i den politiska organisationen och har
påbörjat projekteringen.

Verksamheten har därigenom bedrivits för att uppfylla de övergripande målen:
•

Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma
möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv till en rimlig
kostnad.

•

Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till

forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern
teknik.
•

Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt och tillgång till
olika specialistkompetenser inom analoga arkiv.

•

Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i
gemensamma arkivdepåer.

•

Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en

arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet
med tillgång till olika kompetenser inom organisationen.

•

Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera
och kontinuitet i handläggningen.

•

Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.
Beskrivning av

Resultat

Målvärde

Resultat

Utvärdering och

Handläggningstid för

-

2 dagar

2 dagar

Mål uppfyllt

nyckeltal (indikator)
utlämnande

2018

2019

2019

kommentar

Analys av statistik av
ärenden hanterande

utlämnande (förfrågningsÖverklagade beslut där
överinstans ändrat

-

0

0

beslutet

formulär hösten 2019)
Mål uppfyllt

Inga beslut har överklagats
under 2019.
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9.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv
9.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa

informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst

minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.
•
•
•

Karlshamns bostadsbolag – upprätta informationshanteringsplan – klart
Lomma kommun 20% allmän rådgivning - slutfört augusti 2019
ÖGRAB, Östra Göinge kommun, två dagar, klart

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021.

9.3.2 Vård analoga arkiv
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda

analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig
översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver
genomföras för att identifiera ett framtida behov.
•
•

OKAB - Ordna och förteckna arkiv - pågående
Östra Göinge, Skolarkiv – klart

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021.
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9.4 Gemensamt dataskyddsombud
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och

har under 2019 utvärderats. Som ett resultat av utvärderingen har en ny prismodell och
ny avtalstid antagits. Verksamheten har genomförts enligt plan och alla mål för 2019
är uppfyllda förutom att göra en eller två utbildningsfilmer.

Följande organisationer var anslutna till tjänsten vid 2019 års början:
AB Karlskronahem

Osby kommun

Alvesta kommun

Ronneby kommun

AB Ronneby Industrifastigheter

Oskarshamns kommun

Borgholms kommun

Ronneby Miljö och teknik AB

Bromölla kommun

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Cura Individutveckling

Smålandshamnar AB

Karlshamns kommun

Tingsryds kommun

Kruthusen Företagsfastigheter

Vadstena kommun

Lessebo kommun

Ölands kommunalförbund

Markaryds kommun

Östra Göinge kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst

Östra Göinge Renhållnings AB

Mörbylånga kommun

Följande organisationer har anslutit under 2019:
AB Lessebohus

Högsby kommun

Byggebo i Oskarshamn aktiebolag

Räddningstjänst Östra Blekinge

Borgholm Energi AB

Region Blekinge

Nätverksträffar för dataskyddssamordnare har införts från och med 2019 och under året är

samtliga sex nätverksträffar genomförda med överlag godkända omdömen. Efter önskemål

om byte av veckodag genomfördes nätverksträffarna på onsdagar istället för tisdagar under
hösten 2019. Närvaron har varit relativt god, men det är önskvärt att närvaron hade varit
ännu större.
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Råd och stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten,
Skypemöten, men också på plats i samband med utbildningar och träffar.

Det finns en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. I samband med personuppgiftsincidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för rådgivning genom främst informations-

säkerhetsspecialisten i så stor utsträckning som möjligt. Många har efterfrågat rådgivning för
att kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar.

Dataskyddsteamet har genomfört grundutbildning på plats hos de parter som uttryckt behov
av det under året. Om möjligt har dessa utbildningar på plats samplanerats med kommunala
bolag och kommunalförbund tillsammans med kommunen.
Följande parter har fått grundutbildning på plats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cura Individutveckling
Markaryds kommun
Ronneby kommun

AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Miljö och teknik AB
Vadstena kommun

Östra Göinge kommun

Östra Göinge Renhållnings AB

Dataskyddsteamet hade inbokade grundutbildningar hos Karlshamns kommun och Högsby
kommun, men dessa ställdes in på begäran av kommunerna.

Vad gäller mallar och dokument har dataskyddsteamet tagit fram handledningar för att

hjälpa organisationerna med hur man praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva
förordningen. Handledningarna är gjorda i fyra delar där första delen riktar sig till högsta
ledningen, andra delen riktar sig till förvaltningsledningen, tredje delen riktar sig till
dataskyddssamordnare/dataskyddsredogörare och fjärde delen riktar sig till
kärnverksamheterna.
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Dataskyddsteamet har tagit fram mall för delegationsordning enligt GDPR samt mallar för
övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd, integritetspolicy, begäran om

registerutdrag och beslut om registerutdrag. Samtliga dessa mallar och dokument finns

tillgängliga via Sydarkiveras hemsida under rubriken ”Handbok på webben” och på Yammer.
Mallarna behöver anpassas till respektive verksamhet för att kunna antas.

När det gäller personuppgiftsbiträdesavtal har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i

samarbete med Inera och Kommentus tagit fram mallar som bör användas av kommuner och
regioner. Mallar för datadelningsavtal och datadelningsöverenskommelser anpassade för

kommunal verksamhet håller på att tas fram, men behöver fortsätta arbetas på under 2020.
Under 2019 har dataskyddsteamet deltagit i flera konferenser och träffar, bland annat Forum

för dataskydds möte i Växjö, deltagit och hållit föredrag om gallring på Forum för dataskydds
möte i Göteborg, deltagit i Datainspektionens konferens om Ett år med GDPR, deltagit i

Forum för Dataskydds nationella konferens Nordic Privacy Arena 2019 och hållit föredrag om

Sydarkiveras tjänst som gemensamt dataskyddsombud på eFörvaltningsdagarna i Stockholm.
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Intervall

Uppföljning och

Statistik nätverksträffar:

-

75 %

70 %

Mål ej uppfyllt

(indikator)

deltagande organisation/år
Deltagarnas nöjdhet,

nätverksträffar dataskydd

2018

-

2019

3.5

(graderas på en skala 1–5)
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Uppföljning aktivitetsmål
ADMINISTRATION
AKTIVITETSMÅL 2019

 Styrande dokument – påbörja arbetet
med att ta fram riktlinjer och
instruktioner med utgångspunkt från
förbundspolicyn.
 Intern utbildning för rollerna
nämndsekreterare, registrator och
handläggare i LEX - digitalt dokumentoch ärendehanteringssystem med stöd
för nämndadministration.
 Införa digital nämndadministration med
distribution av digitala möteshandlingar
via ärende- och
dokumenthanteringssystemet
 Klara, ett arkivförteckningssystem för
arkivhandlingar.

UPPFÖLJNING HELÅR
Mål uppfyllt

Mål uppfyllt

Mål endast delvis uppfyllt

Systemet är uppgraderat och konfigurerat

för att stödja digital distribution. Lansering
uppskjuten till våren 2020.
Mål uppfyllt

 Införa VISMA ekonomi, ett system för att Mål uppfyllt
öka uppföljning och redovisning av
ekonomin.
 Anskaffning av programvara för att
Mål uppfyllt
samordna, tydliggöra och
tillgängliggöra planering av förbundets
interna och externa aktiviteter så som
nätverksträffar, sammanträden,
workshopar mm (årshjulet)
 Lagringsnoder och säker anslutning för
Mål uppfyllt
kontorsnät och hemmakontor.
 Eventuell uppgradering av
verksamhetssystem för
informationsredovisning (Visalfa)
 Upphandling av utrustning som
möjliggör sammanträden på distans.

Mål uppfyllt

Beslut att uppgradera för interna behov
Mål uppfyllt
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 Rekrytering av utvecklare för tjänsterna
digitalt arkivsystem och digitala
arkivleveranser.
 Utbildning för nya anställda.
 Del 1 av utbildning för politiker
 Nätverksträff för kommundirektörer
 Personalen har även deltagit vid olika
utbildningstillfällen inom ramen för
bastjänst.
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UPPFÖLJNING HELÅR
Mål uppfyllt
Mål uppfyllt

Genomfördes 2019-03-01
Mål uppfyllt

Genomfördes 2019-04-05
Mål uppfyllt

2019-04-05 (6 deltagare, max 30)
Mål uppfyllt
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UPPFÖLJNING HELÅR
Mål uppfyllt

Inga överklaganden har kommit in under
2019.

Mål uppfyllt

mallar för utlämnande oberoende om

Förfrågningsenkäter, checklistor och

flödesscheman är framtagna. Sidorna i

det är analogt eller digitalt.

handboken om utlämnande av allmän
handling är publicerade.

 Utarbeta former för samordning av

Mål endast delvis uppfyllt

utlämnande av allmän handling i de fall

Arbete återstår med att slutföra
dokumentation.

då medlemskommunerna ansvarar för

Fortsatt arbete tillsammans med

det analoga arkivet.

förbundsmedlemmarnas arkivarier 2020.

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet central administration, trygghet
och säkerhet (2018):

Slutföra tillsynsbesök som inte kunde bokas

Mål uppfyllt

 Bromölla Räddningstjänst

Genomfört 2019-01-17

in 2018

 Östra Göinge, Räddningstjänst

Har avböjt på grund av att de måste reda ut
saker på hemma plan.

 Höör, central administration

Genomfört 2019-01-24

 Karlskrona, central administration

Genomfört 2019-02-07

 Sammanställa tillsynsrapport för

Mål uppfyllt

genomförd tillsyn 2018 avseende

Rapporten redovisades för

Förbundsstyrelsen 2019-05-17 (§ 16)

verksamhetsområdena central

administration samt trygghet och

säkerhet (inkluderande räddningstjänst).
Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan (2019):
Genomföra kommunbesök hos samtliga

Mål till största delen uppfyllt

tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan.

genomförts och flera är bokade till hösten.

förbundsmedlemmar för att genomföra

Vi ligger bra till, många besök har
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UPPFÖLJNING HELÅR

 Borgholm

Genomfört 2019-10-02

 Alvesta

 Bromölla

 Cura individ
 Eslöv

 Hässleholm
 Höör

 Karlskrona

 Karlshamn
 Lessebo
 Ljungby
 Lomma

 Markaryd

 Mörbylånga
 Nybro

 Olofström
 Osby

 Oskarshamn

 Region Blekinge
 Ronneby
 Tingsryd

 Vadstena
 Vellinge

 Vimmerby

 Åtvidaberg

 Östra Göinge

2020-02-26

Genomfört 2019-11-22
Genomfört 2019-05-17
Genomfört 2019-10-28
Genomfört 2019-02-14
Genomfört 2019-04-25
Genomfört 2019-04-12
Genomfört 2019-11-12

Planerades till hösten 2019, men
genomfördes 2020-01-22
Genomfört 2019-11-21
Genomfört 2019-10-01
Genomfört 2019-11-26
Genomfört 2019-10-14
Genomfört 2019-09-09
Genomfört 2019-11-04
Genomfört 2019-05-14
Genomfört 2019-05-09
Genomfört 2019-01-10
Genomfört 2019-11-28
Genomfört 2019-10-10
Genomfört 2019-09-17
Genomfört 2019-04-25
Genomfört 2019-05-28
Genomfört 2019-01-24
Genomfört 2019-03-28
Genomfört 2019-09-25

Självvärdering – informationsförvaltning och arkiv
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UPPFÖLJNING HELÅR
Mål uppfyllt

Publicerad via handboken på webben. I
samband med tillsynsbesök uppmanas
berörda förvaltningar att använda
enkäterna.

 Vid behov återkoppla med rådgivning
till de arkivansvariga som besvarat
enkäten.

Mål uppfyllt

Medlemssamordnare har tillgång till
enkätsvaren. Hanteras fortlöpande.

Checklista för arkivlokaler

70 svar (31 vid delåret).

Självvärdering för arkivansvarig

17 svar (8 vid delåret).

Utvärdering för arkivombud

68 svar (31 vid delåret). Enkäten är anonym.

Riktlinjer för informationsförvaltning och arkiv
 Juridisk utredning kring vilka handlingar
som måste bevaras på papper.

Mål delvis uppfyllt.

Utkastet har varit ute på remiss. Resultatet
från remissen bearbetas.
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR

 Erbjuda grundutbildning en gång per år
på plats i Alvesta:

Mål uppfyllt

 Arkiv och informationshantering

2019-05-08 (7 deltagare/max 16)

 Registratur och diarieföring

2019-05-10 (25 deltagare/inget max)

 Erbjuda webbutbildningar, uppdelat på
flera kortare pass

Mål uppfyllt

 Webbutbildningar (pilot),
(november-februari 2018/2019)

Genomförda med ca 35–40 deltagare totalt.

 Webbutbildningar,
(november-februari 2019/2020)

Genomfört enligt plan med ca 25–30

Grundutbildning i Alvesta:

 E-arkiv och digital
informationshantering
Webbutbildningar

Intensivutbildningar

2019-05-09 (11 deltagare/max 16)

Flera vid samma uppkoppling.
deltagare/tillfälle.

 Erbjuda intensivutbildningar på plats
hos de förbundsmedlemmar som
anslutit 2019
 Lomma

Mål uppfyllt

 Mörbylånga (extra via webben)

2019-10-23 (för ledningsgruppen)

 Mörbylånga
 Nybro

 Region Blekinge, Karlshamn (extra)
 Region Blekinge, Karlskrona

 Region Blekinge, Karlskrona (extra)
 Intensivutbildningar på lämpliga
geografiska platser utifrån
förbundsmedlemmarnas behov och
önskemål.

2019-09-12 (12 deltagare/max 70)
2019-09-25 (26 deltagare/max 40)

2019-09-26 (120 deltagare/max 150)
2019-09-17 (10 deltagare/max 70)

2019-09-18 (36 deltagare/max 60)
2019-09-19 (29 deltagare/max 60)
Mål delvis uppfyllt.
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR

 Oskarshamn

2019-04-24 (ca 40–45 deltagare)

 Gnesta

2019-04-11 (68 deltagare/max 80)

 Hässleholm

Inställd p g a för få anmälda

 Bräkne-Hoby

Bokad 2019-10-23 (1 deltagare – p.ga. sena
avbokningar. Genomfördes ändå eftersom
ny kursledare behövde prova materialet)

Specialistutbildningar

 Erbjuda specialistutbildningar 3
offentlighet- och sekretess och en om
kommunallagen







Mål uppfyllt

Extra utbildningar har genomförts om
hemliga handlingar.

Offentlighet och sekretess
Offentlighet och sekretess
Hemliga handlingar (extra)
Kommunallagen
Hemliga handlingar (extra)
Offentlighet och sekretess, Oskarshamn

2019-01-31 (57 deltagare/max 60).
2019-04-01 (52 deltagare/max 60).
2019-05-08 (74 deltagare/max 85).
2019-09-05 (7 deltagare/max 60)

2019-10-18 (36 deltagare/max 85)
2019-10-24 (24 deltagare/max 60)

Korta informationsfilmer via Handboken på webben
 Producera 3–5 informationsfilmer med
koppling till den webbaserade
handboken
 Arkivbeskrivning
 Arkivombud
 Gallring
 Lämna ut allmänna handlingar
- Informationskartläggning
 Riskbedömning (informationssäkerhet)
 Yammer
Handböcker och mallar

Mål uppfyllt
Publicerad februari 2019
Publicerad maj 2019
Publicerad januari 2019
Publicerad januari 2019
Arbetet har avbrutits pga förändrade behov.
Inväntar manus
Publicerad september 2019

 Slutföra och distribuera handböcker och
mallar
 Förteckna analoga arkiv
 Checklista förbereda arkivleverans
 Upprätta informationshanteringsplan

Mål delvis uppfyllt
Klar och utlagd på Yammer

Klar och utlagd på Handboken på webben
Klar och utlagd på Yammer
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL
AKTIVITETSMÅL 2019
-

Översyn av framtagna handböcker för
arkiv och informationshantering – Hälsa
och socialt stöd

Handbok på webben

 Första version av webbaserad handbok
om informationsförvaltning och arkiv

UPPFÖLJNING HELÅR

Nedprioriteras på grund av att resurser
behövs för att hantera digitala
arkivleveranser.
Mål uppfyllt

Publicerad på www.sydarkivera.se.
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR 2019

 Rutiner för att hantera frågor från

Målet är uppfyllt

Rådgivning

förbundsmedlemmarna och se till så att
vanliga frågor/svar publiceras på
webben.

Nätverksträffar på plats i Alvesta:

 Genomföra planerade nätverksträffar på
plats i Alvesta
 Arkivträff, tema arkivredovisning

 Kultur och fritid, kommunikatörer
 Vård och omsorg, socialt och
ekonomiskt stöd
 Bygg, miljö, teknik

 Arkivträff
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)
 Kommunledning/central förvaltning

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)
 Arkivträff

 Räddningstjänsten

Ny förbättrad FAQ. Rutiner för uppdatering
av Wikin i samband med träffar.
Målet för 2019 är uppfyllt
2019-02-07 (10 deltagare, max 40) Temadag
med Riksarkivet flyttades på grund av
förhinder till träffen i juni.

2019-03-14 (22 deltagare, inget max)

Tema e-plikt med Kungliga biblioteket
2019-03-21 (30 deltagare, inget max)
Tema mellanarkiv med R7e-arkiv

2019-05-23 (22 deltagare, inget max)
Tema mellanarkiv: goda exempel
bygglovsarkiv

2019-06-13 (26 deltagare, max 40)

Tema arkivredovisning med Riksarkivet
2019-09-11 (9 deltagare, max 20)

2019-10-10 (33 deltagare, max 40)
Externa deltagare: Office 365 och
Systemkarta

2019-10-16 (11 deltagare, max 20)
2019-11-13 (11 deltagare, max 20)
2019-12-11 (6 deltagare, max 20)
Inställd, ersatt av arkivarbetsträff

2019-10-02 (7 deltagare, max 25)

Nodträffar - Regionala träffar i de olika regionerna:
-

Genomföra planerade nodträffar

 Alvesta

Mål ej uppfyllt

Inställd på grund av för få deltagare
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR 2019

 Vimmerby

Inställd på grund av för få deltagare

 Hässleholm

Inställd på grund av för få deltagare

Temadagar och konferenser:
Genomföra planerade event
 Registratorskonferens

Mål uppfyllt

 Temadag informationssäkerhet med Fia
Ewald
Nätverk på webben (Yammer)
 Översyn när det gäller grupper på

Sydarkiveras nätverk på webben för

bättre samstämmighet med paketering
av nätverksträffar.

 Moderera nätverket VerkSAM på

Yammer och rensa inaktiva konton

Informationskartläggning, fokus Skolan:

2019-09-19 (57 deltagare, max 70)

2019-10-17 (53 deltagare, max 70)
Mål uppfyllt

Sammanslagning av grupper genomgång av
namngivning och deltagare med mera.
Mål uppfyllt

Genomföra informationskartläggning inom

Mål uppfyllt

 Trygghet och säkerhet (extra)

2019-02-12 (8 deltagare, max 25)

 Gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenskola
 Elevhälsa och elevhälsovård

2019-03-19 (27 deltagare, max 25)

Skolan

 Grundskola, fritids, grundsärskola

-

Gemensamma arbetsdag, skolan

 Gemensamma arbetsdag, skolan
 Gemensamma arbetsdag, skolan

 Gör det själv-kit” för informationskartläggning på hemmaplan

2019-02-26 (47 deltagare, max 60)
2019-03-26 (23 deltagare, max 50)

Tillfället slogs ihop med 2019-11-12
2019-11-12 (12 deltagare, max 40)
2019-11-19 (11 deltagare, max 40)
Mål delvis uppfyllt

Handboken för att upprätta informationshanteringsplan är klar och publicerad.

Användarträffar VerkSAM Arkivredovisning i Hässleholm:
Genomföra användarträffar VerkSAM
Arkivredovisning

Mål uppfyllt.
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR 2019

 Användarträff VerkSAM

2019-01-31 (16 deltagare, max 25). Extra
insatt möte.

 Användarträff VerkSAM

2019-04-23 (14 deltagare, max 30)

 Användarträff VerkSAM

2019-12-03 (10 deltagare, max 10)

Mallar och instruktioner för VerkSAM arkivredovisning:
 Ny version VerkSAM Plan 1.5

Mål uppfyllt

 Instruktion VerkSAM Plan

Mål ej uppfyllt

Arbetet har senare lagts på grund av det
nya konceptet med arkivarbetsträffar.

 Uppstartsmöte – behov av omtag när
det gäller konceptet VerkSAM
Arkivredovisning

Mål ej uppfyllt.
Arbetet har senare lagts på grund av nytt
konceptet för nätverksträffar under 2020.
Planen är att på ett mer aktivt sätt använda
nätverksträffarna för att arbeta med och
uppdatera VerkSAM Plan.
Mål uppfyllt
Planering har påbörjats för aktiviteter 2020.
Bland annat i samband med nätverksträffar.

 Planera omtag ”VerkSAM
Arkivredovisning 2” inför 2020
Årshjul

 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar
2020

Mål uppfyllt
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TILLGÄNGLIGHET TILL ARKIVINFORMATION
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING DELÅR

 Förteckna överlämnade digitala
arkivleveranser.

Mål delvis uppfyllt.

Arkivförteckningssystem har införts.
Överlämnade arkiv förtecknas efter
leveransgodkännande.

 Skapa förutsättningar för leverans till
Nationella ArkivDatabasen (NAD).

Mål uppfyllt

Riksarkivet har bjudits in till arkivträff.

Sydarkiveras arkivförteckningssystem har
stöd för leverans till NAD.

 Sätta upp grundplattform för externa
tjänster

Mål uppfyllt

 Ta fram förslag till lösning för att dela ut
insamlad webb så att webbarkivet blir
tillgängligt från kommunarkiven och
Sydarkiveras noder
-

Tillgängliggöra insamlad webb för
förbundsmedlemmarna, åtkomst via
kommunarkiven

Mål uppfyllt

Uppdragsbeskrivning med krav-lista är
beslutad. Egenutvecklad portal för

inloggning och visningsprogram öppen
källkod.

Målet ej uppfyllt

Arbetet med utveckling är pausat på grund
av förändringar på personalsidan.
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅRET 2019

 Riksarkivets projekt för att utveckla FGS

Projektet kommer att förlängas.

Externa projekt och FGS utveckling:
Databas, delta i styrgrupp och

Gemensam extern labbmiljö har tillskapats

för deltagare i projektet. Programvaror med

arbetsgrupp.

stöd för att skapa och kontrollera SIARDpaket har installerats.

 Tillhandahålla testdata och arbetsplats

Mål uppfyllt

för projekt för metodutveckling för

Arbetet resulterade i masteruppsats från

Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen

gallring och bevarande av

för programvaruteknik: Automated Culling

relationsdatabaser som genomförs i

of Data in a Relational Database for

form av examensarbete (student vid
Blekinge tekniska högskola).

Archiving (Simon Nilsson)

 Boverkets projekt Får jag lov? (digitala
bygglov), delta i styrgrupp och
arbetspaketet Arkiv, AP 4.
Systeminventering

Mål uppfyllt

 Färdigställa och publicera Rapport
Systeminventering 2018.

Mål uppfyllt

Redovisning i samband med förbundsstyrelsens sammanträde 2019-05-17.

 Genomföra systeminventering hos nya
förbundsmedlemmar.

Mål uppfyllt

Inventeringen är genomför. Rapport

 Fortsätta arbetet med systeminventering hos de kommunala bolagen.

beräknas vara klar Q1 2020.
Mål uppfyllt

Handläggare har varit i kontakt med i stort

alla 50-tal bolag. Arbetet förväntas fortsätta
 Se över och eventuellt förbättra och
utveckla metodiken för systeminventering. Samordning av
gemensamma mallar, former för
kommunikation och uppföljning med
mera.

in på 2020.

Mål uppfyllt

Presentation av nationell portal för

systemkarta i samband med nätverksträff
för kommunledning. Diskussion kring att

ansluta till portalen, positiva reaktioner från
deltagare.
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅRET 2019

Externa projekt och FGS utveckling:
Inriktningsbeslut – digitala arkivleveranser:
Sammanställa beslutsunderlag för

inriktningsbeslut när det gäller digitala

Mål uppfyllt

arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar
som direktiv för att starta upp nya
leveransutredningar.

 Audio och video-upptagningar

Beslut i förbundsstyrelsen

 Personalinformation (”lönelistor”)

Beslut i förbundsstyrelsen

 Dokument och foton i filkatalog

Beslut i förbundsstyrelsen

 Ärende- och dokumenthantering

Beslut i förbundsstyrelsen

Råd och stöd till systemförvaltare:

 Starta upp nätverk för systemförvaltare.

Mål uppfyllt

 Sammanställa information med tips och
råd inför upphandling att publicera i
handbok på webben.

Målet delvis uppfyllt

Nätverksträff genomfördes 2019-11-21
Arbetet har påbörjats.
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER - ÖVERGRIPANDE
AKTIVITETSMÅL 2019

 Översiktlig leveransrapport

med beskrivning av status i
pågående leveransprojekt,
hinder samt förslag till
lösningar.

UPPFÖLJNING DELÅR
Mål uppfyllt

Prototyp har producerats för att skapa överblick över
status i arbetet med olika leveranstyper och per

förbundsmedlem. Leveransrapport 2019 har redovisats
muntligt och diskuterats i.

DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING 2019

 Asynja – Journalsystem
personalhälsovård

Mål uppfyllt

Slutföra leveransutredningar:

Inväntar kompletterande uppgifter efter beställning av
uttag och testleverans.

 Infosoc –
Mål ej uppfyllt
Ärendehanteringssystem inom Lösning är framtagen och den dokumentation som
socialt stöd
behövs har samlats in. Korrektur och komplettering av
rapport efter synpunkter kvarstår. Slutförande har
prioriterats ner för att fokusera på digitala
arkivleveranser.

 Isox Målet ej uppfyllt
Ärendehanteringssystem inom Lösning är framtagen och allt underlag har
socialt stöd (IFO och
sammanställts. Arbete pågår med rapport. Slutförande
arbetsmarknad)
har prioriterats ner för att fokusera på digitala
arkivleveranser.

Fortsätta påbörjade leveransutredningar:
 BAB – Register för
bostadsanpassning

Målet uppfyllt

Avstämningar med produktägare/ leverantör har

genomförts. Tester och utvärdering av verktyg och
metodik har slutförts. Två skarpa leveranser har
 Diabas – Centralt diarium

genomförts och ytterligare är inplanerade.
Arbetet med rapport nedprioriterat.
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING 2019

Åtkomst till nödvändig data för att göra sökningar har
säkerställts. Arbetet med att förbereda tjänst för att
söka i diariet prioriteras istället (sökregister till

 ProCapita – ärendehanteringssystem för HSL,
SoL, LSS och IFO

pappersakter hos Region Blekinge).
Mål uppfyllt

Används av 16 förbundsmedlemmar. Lösningsförslag
har framarbetats tillsammans med rutiner. Arbetet
med pilotleveranser har prioriterats framför

 PMO – elevhälsovårdsjournaler

rapportskrivning. Arbetet fortsätter under 2020.
Mål uppfyllt

Arbetet pågår enligt plan och 2020. 21

förbundsmedlemmar har PMO, ungefär hälften av
dessa har arkiveringsmodul. Det är ingen som har
 Kontrollera status
angående befintliga
installationer och delta i
nationellt nätverk
angående
arkiveringsinsatser.
Påbörja leveransutredningar:
 Ecos – ärendehanteringssystem inom miljö

kommit igång med att använda modulen. Viktig
samarbetspartner är gemensam förvaltnings-

organisation i Kalmar län (Oskarshamn och Vimmerby
förbundsmedlemmar). Modulen är förutsättning för
effektiv arkivering. Arbetet fortsätter under 2020.
Mål uppfyllt

Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 10 förbundsmedlemmar som har Ecos.
Systemkartläggningar (som täcker in alla

förekommande versioner) har genomförts hos tre

medlemsorganisationer. Det finns arkivmodul och
direktarkivering till produkten AGS. Metodik för
telefonintervjuer för att samla in uppgifter har

utarbetats. Två kommuner har gått över till Ecos 2 än
 Treserva ärendehanteringssystem inom

så länge. Testdata har efterfrågats.
Mål uppfyllt

Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–

2021. Det är 7 förbundsmedlemmar som har Treserva.
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR
AKTIVITETSMÅL 2019

hälso- och sjukvård samt
omsorg

UPPFÖLJNING 2019

Endast två förbundsmedlemmar har

arkiveringsmodulen (ingår inte på samma sätt som

ProCapita/Lifecare). Kontakt har tagits med möjliga
 Journal 3 – äldre system för
elevhälsovårdsjournaler

pilot-kommuner. Tingsryd har en inaktiv installation.
Mål uppfyllt

Endast en förbundsmedlem har Journal 3.

Arbetet har påbörjats enligt plan med dokumentation
 Sociala media

av användargränssnitt med mera.
Mål uppfyllt

Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Tester har utförts framförallt med Region

Blekinge och Landstingets Twitter-arkiv. Sociala media
används inom många verksamhetsområden och för
 Diverse inaktiva
verksamhetssystem eller
register som har
relationsdatabaser som
datalager

flera olika ändamål.

Målet är delvis uppfyllt.

Beroende på att inte all information har kommit in.

Kontakt är tagen med de flesta kommuner som har
inaktiva system för att identifiera lämpliga pilotprojekt. Insamling av underlag via webbenkät

”övergripande systemvärdering”. Fråga om testdata
har ställts till ett antal medlemskommuner. Lessebo
kommun deltar med två inaktiva ekonomisystem
(eventuellt gallringsarkiv).
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA
ARKIVLEVERANSER
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR 2019

PERSONAKTER OCH PATIENTJOURNALER:
Asynja (personalhälsovård)
 Slutföra leverans,
Karlskrona

Mål uppfyllt

Leverans genomförd 2019-11-27.*

Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO
Slutföra pågående uttag och leveranser
 Eslöv

Mål ej uppfyllt

Uttag är gjort och verifiering återstår innan leverans

slutförs. Verksamhetens verifieringsarbete har dragit ut på
tiden och därför kunde målet inte uppfyllas.

Systemet/systemen har använts av tre olika myndigheter
 Karlshamn

och finns i tre instanser med ett antal databaser.
Mål ej uppfyllt

Uttaget är gjort och verifiering återstår. Tid bokas för att gå
igenom hur kontroll genomförs. Leverans är bokad till

 Ljungby
-

Osby

 Tingsryd
 Åtvidaberg

 Östra Göinge

Infosoc

 Slutföra arkivleverans
från Cura
Individutveckling

början av 2020.
Mål uppfyllt

Leverans genomförd 2019-08-27.

Systemet är avvecklat, felrapporterat
Mål uppfyllt

All information är levererat.
Målet ej uppfyllt

Kontakt tas under 2020 för att ta reda på om behov finns av
uttag eller om systemet är avvecklat.
Mål uppfyllt.

Leveransöverenskommelse undertecknad. Uttaget verifierat.
Leverans genomförd 2019-09-12.
Mål uppfyllt
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA
ARKIVLEVERANSER
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING HELÅR 2019

Används bara av kommunalförbundet Cura
Individutveckling.

Isox
-

Slutföra leverans från
Karlskrona

Leverans genomförd 2019-08-29 (Karlshamn).
Mål ej uppfyllt

Uttag har slutförts med hjälp av uttagsrobot. Verksamheten
undersöker vilken information som kan vara aktuell för
leverans till arkivmyndigheten.

Journal 3 (elevhälsovårdsjournaler):
 Slutföra leverans från
Lessebo

Mål uppfyllt

Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans

slutförd (leverans i befintligt skick). Uttag har slutförts med
ProCapita (VO/LSS/IFO):

hjälp av uttagsrobot.

Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i fas med gallring
 Borgholm

 Karlshamn

 Karlskrona

Mål ej uppfyllt

Dialog pågår angående testleverans alternativt skarp
leverans. Prognos mars 2020.
Mål ej uppfyllt

Inväntar besked från verksamheten. Har inte varit i fas med
gallringen.

Mål uppfyllt

Testleverans och skarp leverans genomförd 2019-05-14.
Utkast till leveransöverenskommelse är utskickat för

 Lessebo
 Alvesta IFO

synpunkter.

Mål uppfyllt

ProCapita IFO leverans 2019-10-01.
Mål uppfyllt

Levererat Procapita IFO 2019-12-04.

ProfDoc/PMO (elevhälsovårdsjournaler):
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA
ARKIVLEVERANSER
AKTIVITETSMÅL 2019

 Slutföra leverans från
Alvesta

UPPFÖLJNING HELÅR 2019
Mål uppfyllt

Inaktiv äldre version. Testleverans av data och åtkomst till
applikation för dokumentation av användargränssnitt.

Förbereder överenskommelse för överlämnande i befintligt
Treserva (VO/LSS/IFO):

skick. Testleverans omvandlad till skarpleverans.

Testleverans pilotkommun samt eventuellt andra förbundsmedlemmar som har modulen
digital avställning.
-

Ljungby

 Eslöv

Mål ej uppfyllt

Avvaktar att förvaltningen är redo genomföra
gallring/uttag. Utdatamodul finns.
Prognos finns ej i dagsläget

Frågan om uttag aktualiseras på grund av övergång till
Lifecare under hösten 2019. Dialog pågår och

 Tingsryd

avstämningsmöte gemomfördes under hösten.
Prognos finns ej i dagsläget

Verksamheten har ombetts genomföra gallring. Därefter
kan arkiveringsinsatser inledas. Utdatamodul finns inte.

DATABASER OCH REGISTER

Avvaktar genomförande av gallring.

BAB Bostadsanpassning
Slutföra leveranser
 Höör

 Lomma

 Olofström

Målet ej uppfyllt

Arbetet pågår enligt plan. Leverans planerad till 2020-0113.

Mål uppfyllt

Leverans enligt plan 2019-09-24. Leveransgodkännande har
skickats ut.

Mål uppfyllt

Leverans enligt plan 2019-11-28. Leveransgodkännande har
skickats ut.
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA
ARKIVLEVERANSER
AKTIVITETSMÅL 2019
 Ronneby

 Östra Göinge

UPPFÖLJNING HELÅR 2019
Mål uppfyllt

Leverans enligt plan 2019-11-27 Leveransgodkännande har
skickats ut.

Mål uppfyllt

Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans
överförd till bevarandeplattform.

WEBBARKIVERING OCH SOCIALA MEDIA
 Insamling av
förbundsmedlemmarnas
webbplatser

Mål uppfyllt

 Insamling av övriga
webbplatser i enlighet
med genomförd
inventering 2018

Mål uppfyllt

Samtliga förbundsmedlemmars webbplatser är insamlade
med Heritrix och Httrack.

 Extra insamling av
webbplatser i samband
med byte av webb eller
nedläggning av
webbplatser.

Mål uppfyllt

 Test och analys av
nedladdade arkivfiler
från Twitter, Facebook
och Instagram

Mål uppfyllt

ÄLDRE DIGITALT MATERIAL:
 Fortsätta insamling av
äldre digitalt material

Utvärdering analys twitterarkiv slutförd. Det finns inga

externa beroenden och rör sig om ett fåtal filformat. Ett

twitterarkiv överlämnat (upphörda Landstinget Blekinge).
Inga andra arkivfiler från sociala media inkomna.
Mål uppfyllt

Arbete pågår. Stickprovskontroller har gjorts på allt material
som samlats in på respektive arkivbildare.
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 Fortsätta pågående arbete med
rutiner, checklistor och övrig
dokumentation för insamling och
mottagning av leveranser.

 Fastställa metod för att paketera
äldre program som använder
Access eller SQL som datalager.

UPPFÖLJNING vid 2019
Mål uppfyllt

Webbarkivering insamlingsrutin
Ny mall för mottagande av testdatabas
Ny mall för leveransöverenskommelse
Ny mall för följebrev till
leveransöverenskommelsen
 Ny mall för leveransgodkännande






Mål uppfyllt

Arbetet fortgår under hösten i anslutning till
Riksarkivets projekt FGS Databas. BAB-

bostadsanpassningsbidrag pilotprojekt
databasarkivering – SIARD 2.1.
 Utarbeta stöddokument för
prioriterade leveranstyper såsom
checklistor och mallar

Mål delvis uppfyllt





Äldre digitalt material
Webbarkivering
Journalsystem
Gamla databaser/register
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UPPFÖLJNING DELÅR

Installation av uppdaterad version av
Nedprioriteras
bevarandeplattform (beroende på när ny Testinstallation av ny version har installerats.
version släpps)
Ny release (stabil version) av nuvarande
bevarandeplattform släpps inte inom året.

Uppdaterad handbok för
bevarandeplattformen

Ej påbörjat, beroende av uppdatering av
bevarandeplattform.

 Checklista för inläsning av
arkivleveranser

Mål uppfyllt

 Schema och checklista för
säkerhetskopiering

Mål uppfyllt

 Checklista för operatörsroll i Valvet:
kontroller av IT-infrastruktur, Servermiljö
och lagringsdepåer.

Mål uppfyllt

DIGITAL ARKIVVÅRD
AKTIVITETSMÅL 2019

 Produktionssättning av
arkivvårdsystemet APP
 Komplettering med verktyg i enlighet
med behov som beskrivs i
leveransutredningar

Säkerhetskopiering i fas.

UPPFÖLJNING DELÅR
Mål uppfyllt.

APP (Archival Processing Platform) har
installerats i produktionsmiljö
Mål uppfyllt.

Stöd finns för filidentifiering, konvertering

till bevarandeformat för Pdf samt validering
av Pdf/A och adderat till verktyg för att
ersätta svenska tecken med sin

 Skapa grundläggande plattform för
historisk Microsoftmiljö med

desktopoperativ, serveroperativ,

Officepaket och SQL server i virtuell

motsvarighet.

Målet är delvis uppfyllt.

Den uppsjö av licensmodeller och

hårdvarukopplingar som finns innebär

betydande hinder för att uppnå målet fullt
ut.
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miljö. Det här omfattar produkter från
tidigt 1990-tal fram till idag.

 Uppdaterad riskanalys avseende

Mål uppfyllt

teknik/säkerhet i CheckARK.

Gemensamma möten har genomförts med
representanter från säkerhet-, it- och
arkivfunktionerna.

 Åtgärdsplan avseende teknik/säkerhet i
CheckARK.

Delvis uppfyllt, utkast är framtaget. Arbetet
fortsätter 2020.

NYA ANSLUTANDE TJÄNSTER
AKTIVITETSMÅL 2019

UPPFÖLJNING DELÅR

 Pilotprojekt digitisering av analogt
arkivmaterial genomförs i samarbete
med Ljungby kommunarkiv
 Genomföra utredning om menprövning
vid utlämnande allmän handling som
anslutande tjänst och sammanställa
lösningsförslag.
 Inventering av tjänster för på-plats-stöd
hos förbundsmedlemmar,
grundläggande analys utifrån enkät till
förbundsmedlemmarna

ANALOGA ARKIV
AKTIVITETSMÅL 2019

Mål ej uppfyllt
Ej genomförd – skjuts till 2020

UPPFÖLJNING DELÅR

 Genomföra projektering av centralarkiv
samt sammanställa underlag till
upphandling av projektör.

Mål ej uppfyllt

Påbörjas 2020 i enlighet med beslut av
Ronneby och Sydarkivera

 Utreda hanteringen av enskilda arkiv.
-

Mål delvis uppfyllt
Projektet har slutförts men inte helt i
enlighet med plan. Kort rapport presenteras
våren 2020.
Mål ej uppfyllt
Ej genomförd – skjuts till 2020

Mål delvis uppfyllt

Ta fram rutiner runt gallring för att
säkerställa hög informationssäkerhet när
vi gallrar.

Utkast framtaget. Förankring sker 2020.
Nedprioriterat
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Fokus är på att ordna och förteckna i första
 Genomföra gallring för de handlingar
som är gallringsbara.
 Konfiguration, användarutbildning och
konvertering av arkivförteckningar i
samband med införande av
arkivredovisningssystem.

hand.

Mål uppfyllt
Mål delvis uppfyllt

Arbetet pågår – i stort sett klara.
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UPPFÖLJNING

 Genomföra 6 nätverksträffar med
dataskyddssamordnare.
Nätverksträffarna kommer att innehålla
utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte
och praktiska övningar

Mål uppfyllt

Nätverksträffar för dataskyddssamordnare
är genomförda enligt plan.
2019-01-29 (19 deltagare)

2019-03-26 (16 deltagare)
2019-05-14 (14 deltagare)
2019-08-28 (20 deltagare)

2019-10-16 (13 deltagare)
2019-12-10 (10 deltagare)

Träffarna har innehållit moment med
utbildning, diskussioner och
erfarenhetsutbyte.

 Genomföra utbildningar inom dataskydd Mål uppfyllt
på plats vid behov
Utbildningar på plats hos följande:
2019-03-01 – Markaryd
2019-05-06 – Ronneby

2019-06-11 – Östra Göinge

2019-11-07 – Cura Individutveckling
 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om
dataskydd

2019-11-21 – Vadstena
Mål ej uppfyllt

Utbildningsfilm inom risk- och konsekvensbedömning var under planering, men pga.

ändrad personalsituation under hösten 2019
 Genomföra återstående kommunbesök
för att bygga upp verksamheten samt
göra kommunbesök hos nya anslutna
parter
 Revidera och göra en översyn av
befintliga mallar inom dataskydd

kunde planeringen ej fortskrida.
Mål uppfyllt

Mål uppfyllt

Revison och översyn av befintliga mallar har

gjorts samt en del nya mallar och dokument
har tagits fram. En första ”Handbok för

dataskydd” finns på Sydarkiveras hemsida
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UPPFÖLJNING

 Ta fram modell för övervakning av
efterlevnaden

Mål uppfyllt

Arbete med övervakning av efterlevnaden

av GDPR påbörjades i september 2019 och
2019-11-20 skickades självvärderingsenkät
ut till samtliga parter via e-post.

 Påbörja tillsyn hos anslutna parter

Mål uppfyllt.

Ett antal frågor rörande GDPR har lagts till i
formuläret för egenkontroll för arkiv under
2019.

 Genomföra utvärdering/översyn av
tjänsten enligt avtal

Mål uppfyllt

Utvärdering av tjänsten är under

utarbetande och klar i september
 Arbeta vidare med nya VisAlfa för att

bedöma användningsområden vad avser
dataskydd i samarbete med övriga
behovsägare (Bastjänst

Verksamhetsstöd och rådgivning, samt

Målet uppfyllt

Workshop om informationsförvaltning
inklusive nya VisAlfa genomförd 6
september.

Sydarkiveras administration)
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning 2019. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som styrelsen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Kommunalförbundet har ett positivt resultat på 1,8 mkr. Det finns inget tidigare
underskott att återställa.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som styrelsen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som styrelsen fastställt i
budget 2019.
Vi kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen, bedöma att
verksamhetens utfall är förenligt med de av styrelsen fastställda verksamhetsmålen i
budget 2019.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

2
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som styrelsen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som styrelsen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)

●

Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019.
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller form
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen
i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2020-03-06 och
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En översikt över utveckling av kommunens verksamhet.
Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Upplysning om kommunens förväntade utveckling.
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och
uppföljning av kommunens verksamhet.
Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i
kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning uppmuntras.
Förvaltningsberättelsen i förbundets årsredovisning innehåller ovanstående uppgifter.
Struktur och jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att
underlätta för en extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och
ekonomiskt resultat och ställning.
Som framgår av redovisningsprinciperna kommer en anpassning till lag och
rekommendation att ske under 2020.
I förvaltningsberättelsen anges att balanskravet har uppnåtts. Eget kapital uppgår till 6,4
mkr. Det finns inget tidigare underskott att täcka. Balanskravsutredningens uppställning
följer inte uppställning LKBR.
Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020,
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en
driftredovisning i eget avsnitt
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Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringssammanställning i eget avsnitt.
Investeringssammanställningen omfattar en samlad redovisning av
kommunalförbundets investeringsverksamhet. R14 anger bland annat krav på
redovisning avseende fleråriga projekt.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Avvikelse finns avseende i rekommendation för efterfrågade uppgifter i
driftsredovisningen. Vi ser dock avvikelserna som av mindre vikt, då RKR anger att
aktuella rekommendationer gäller från och med räkenskapsåret 2020. Vi vill dock
påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2019.

God ekonomisk hushållning
Styrelsen har fastställt mål- och resursplan för 2019 innehållande finansiella mål och
verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse

Balanserad budget utan
höjning av avgifterna 2%
överskott av verksamheten
efter balanskravsjustering
vilket innebär 242 tkr

1 852 tkr

Uppfyllt

Nettoinvesteringarnas andel av 0,7%
medlemsavgifter och bidrag
bör understiga 10 %

Uppfyllt

Likviditet motsvarande 1
månads löner som är 1 445 tkr

12 702 tkr

Uppfyllt

Oförändrad soliditet

43,4%

Uppfyllt

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls.
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Utifrån den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering bedöma huruvida verksamhetens utfall
är förenligt med styrelsens övergripande mål för verksamheten eller ej.
Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. I
resultaträkningen för förbundet saknas raden ”verksamhetens resultat” som enligt LKBR
ska visas direkt efter ”verksamhetens nettokostnad”. Även ”resultat efter finansiella
poster” saknas.
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
I vår periodiseringskontroll noterade vi en avvikelse på 68 066kr (inkl. moms). Det avser
en kostnad som skulle ha varit bokförd år 2020 men är bokförd som en kostnad år 2019.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. Vi noterar
att hänvisning till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) inte
görs i årsredovisningen.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Anpassning till
redovisningsrekommendationer och LKBR bör ske.

7

663

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
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2020-03-05

Uppdragsledare
Rebecca Lindström

Projektledare
Stefana Vasic

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Sydarkivera. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktiges presidiums beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet
avseende verksamhetsår 2019.
Sammanfattning
Enligt 6 § i fastställda stadgar för stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ska
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
Stiftelsen, som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska
gården) i Karlshamn, har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.
Av revisionsberättelse lämnad 2020-06-01 av auktoriserad revisor Anders Håkansson,
Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att årsredovisningen upprättats i enlighet
med gällande lagstiftning och att redovisningen ger en i alla väsentliga avseende en
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat för året.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Under år 2019 uppgick det totala antalet besökare till 6 153 personer, vilket är en ökning
från föregående år.
Stiftelsen har tillsett att förstärkningsåtgärder utförts på gårdstrappan, bidragsansökan
har lämnats till länsstyrelsen men även kommunen har underrättats om behov av visst
bistånd. Renovering av gården har fortlöpt avseende vaktmästarkökets golv samt
belysning i hallen. Löpande skötsel har utförts enligt plan.
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende
år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
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Nämnd
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/1947

Datum
2020-09-18
2020-09-28

§
22

Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i
Karlshamns bevarande avseende år 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet
avseende verksamhetsår 2019.
Sammanfattning
Enligt 6 § i fastställda stadgar för stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ska
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
Stiftelsen, som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska
gården) i Karlshamn, har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.
Av revisionsberättelse lämnad 2020-06-01 av auktoriserad revisor Anders Håkansson,
Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att årsredovisningen upprättats i enlighet
med gällande lagstiftning och att redovisningen ger en i alla väsentliga avseende en
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat för året.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Under år 2019 uppgick det totala antalet besökare till 6 153 personer, vilket är en ökning
från föregående år.
Stiftelsen har tillsett att förstärkningsåtgärder utförts på gårdstrappan, bidragsansökan
har lämnats till länsstyrelsen men även kommunen har underrättats om behov av visst
bistånd. Renovering av gården har fortlöpt avseende vaktmästarkökets golv samt
belysning i hallen. Löpande skötsel har utförts enligt plan.
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende
år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande

Anna Persson
Utredare
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att revidera omsorgsnämndens reglemente i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen, förutom elevhälsan samt
kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Nuvarande reglemente stadgar således även vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som
inte ankommer på omsorgsnämnden. Inom nämnden för arbete och välfärds
ansvarsområde utförs hälso- och sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin, det
omnämns dock inte i omsorgsnämndens reglemente.
Sammanfattningsvis förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter inom flera nämnders
ansvarsområden, och det är av vikt att det framgår tydligt i vilken omfattning respektive
nämnd ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
Då det är lämpligt att varje nämnd ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sitt
respektive ansvarsområde föreslås att nuvarande text i § 6 i omsorgsnämnden
reglemente om ansvar för kommunal hälso- och sjukvård ändras till:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Kommunjuristerna
Författningssamlingen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att revidera omsorgsnämndens reglemente i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen, förutom elevhälsan samt
kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Nuvarande reglemente stadgar således även vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som
inte ankommer på omsorgsnämnden. Inom nämnden för arbete och välfärds
ansvarsområde utförs hälso- och sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin, det
omnämns dock inte i omsorgsnämndens reglemente.
Sammanfattningsvis förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter inom flera nämnders
ansvarsområden, och det är av vikt att det framgår tydligt i vilken omfattning respektive
nämnd ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
Då det är lämpligt att varje nämnd ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sitt
respektive ansvarsområde föreslås att nuvarande text i § 6 i omsorgsnämnden
reglemente om ansvar för kommunal hälso- och sjukvård ändras till:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Kommunjuristerna
Författningssamlingen
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/3872

Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
250
193

Ändring i omsorgsnämndens reglemente
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att revidera omsorgsnämndens reglemente i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen, förutom elevhälsan samt
kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Nuvarande reglemente stadgar således även vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som
inte ankommer på omsorgsnämnden. Inom nämnden för arbete och välfärds
ansvarsområde utförs hälso- och sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin, det
omnämns dock inte i omsorgsnämndens reglemente.
Sammanfattningsvis förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter inom flera nämnders
ansvarsområden, och det är av vikt att det framgår tydligt i vilken omfattning respektive
nämnd ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
Då det är lämpligt att varje nämnd ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sitt
respektive ansvarsområde föreslås att nuvarande text i § 6 i omsorgsnämnden
reglemente om ansvar för kommunal hälso- och sjukvård ändras till:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden
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Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Kommunjuristerna
Författningssamlingen

Annabel Cifuentes
Kommunjurist
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för omsorgsnämnden

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § 218, 2018-12-17

Reglemente för omsorgsnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Presidium
2§
Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.

Utskott och beredningar
Utskott
3§
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.
Beredningar
4§
Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Arbetsordningen för styrelse och nämnder
5§
Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och
nämnder.
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Nämndens uppgifter
Nämndens ansvarsområden
6§
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och
omsorg för personer med funktionsnedsättning (dock inte enligt lagen (1993:387) med stöd och
service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom socialpsykiatrin).
Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso-och
sjukvårdslagen (2017:30), förutom elevhälsan, samt kommunens uppgifter enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.
Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av
olika lokaler inom nämndens verksamhet.
Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.
Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).

Övriga uppgifter
Styrdokument
7§
Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.
Upphandling
8§
Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.
Processbehörighet
9§
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i
skadeståndsärenden.
Demokrati och medborgarinflytande
10 §
Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess
tjänster.
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Uppdrag och verksamhet
11 §
Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning.
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder göra de framställningar som behövs.
Organisation inom verksamhetsområdet
12 §
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Behandling av personuppgifter
13 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
14 §
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samordnar nämndernas redovisning.
Information och samråd
15 §
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.
Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.
Medborgarförslag
16 §
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar
nämndernas redovisning.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglementet för nämnden för arbete och välfärd i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde utförs hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin. I dagsläget finns dock inget
omnämnt i nämnden för arbete och välfärds reglemente om hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
Då det är lämpligt att nämnderna ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sina
respektive ansvarsområden föreslås att följande text förs in i nämnden för arbete och
välfärds reglemente:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunjuristerna
Författningssamlingen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglementet för nämnden för arbete och välfärd i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde utförs hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin. I dagsläget finns dock inget
omnämnt i nämnden för arbete och välfärds reglemente om hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
Då det är lämpligt att nämnderna ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sina
respektive ansvarsområden föreslås att följande text förs in i nämnden för arbete och
välfärds reglemente:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunjuristerna
Författningssamlingen
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Datum
2020-09-01
2020-09-15
2020-09-28

§
251
194

Ändring i reglementet för nämnden för arbete och välfärd
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglementet för nämnden för arbete och välfärd i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Vid en översyn av nämndernas reglementen har det uppmärksammats att det av
gällande reglementen följer att omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde utförs hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS) samt inom socialpsykiatrin. I dagsläget finns dock inget
omnämnt i nämnden för arbete och välfärds reglemente om hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
Då det är lämpligt att nämnderna ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom sina
respektive ansvarsområden föreslås att följande text förs in i nämnden för arbete och
välfärds reglemente:
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för
kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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välfärd

Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF 219, 2018-12-17

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium
2§
Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.

Utskott och beredningar
Utskott
3§
Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.
Beredningar
4§
Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Arbetsordningen för styrelse och nämnder
5§
Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och
nämnder.
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Nämndens uppgifter
Nämndens ansvarsområden
6§
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga,
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning (dock endast enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom
socialpsykiatrin), nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta personer (med undantag för
äldre). Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet
Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Nämnden ansvarar för tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd,
budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt
begravningslagen (1990:1144).
Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.
Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar
upp till 25 år.
Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.
Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av
olika lokaler inom nämndens verksamhet.
Nämnden ska verka för att samråd sker med gymnasienämnden och nämnden för barn, ungdom
och skola.
Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.
Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).

Övriga uppgifter
Styrdokument
7§
Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.
Upphandling
8§
Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.
Processbehörighet
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9§
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i
skadeståndsärenden.
Demokrati och medborgarinflytande
10 §
Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess
tjänster.
Uppdrag och verksamhet
11 §
Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning.
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder göra de framställningar som behövs.
Organisation inom verksamhetsområdet
12 §
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Behandling av personuppgifter
13 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
14 §
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samordnar nämndernas redovisning.

684

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Information och samråd
15 §
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.
Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.
Medborgarförslag
16 §
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar
nämndernas redovisning.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås
att utreda kostnaden enligt motionens intentioner
att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har
sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken
inom Karlshamns kommun.
Motionärerna skriver att pensionärer ibland lever begränsat, och den vardag man
tidigare hade med bil, resor och frihet är förbrukad för en del. De skriver vidare att det
inte alls är ovanligt med en pension under 10 000 kronor och det kan bli en hård
verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för
att räcka till.
Motionärerna anser att resa inom kommunen i princip är ett måste för att kunna leva och
inte bara existera. Det är enligt motionärerna Sverigedemokraternas uppfattning
att man som pensionär ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg
inkomst.
Motionärerna vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst
under 200 000 kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen och att den
totala kostnaden för seniorsresor med en sådan utformning får utredas.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen för beredning.
Vid beredning av motionen har det framkommit att en liknande motion lämnades in
2015-02-06 av Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V). Denna motion
föreslog att Karlshamns kommun skulle utreda förutsättningarna för avgiftsfri
kollektivtrafik inom kommunen. Motionen bifölls vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-02-15 § 10. I samband med detta fick ekonomichefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen skulle belysa,
utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som
avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
I utredningen konstaterades att Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att
utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla
upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Utredningen
konstaterade vidare att Karlshamns kommun finansierar kollektivtrafiken via ägarbidrag
mm och att det upplägget innebär att en enskild kommun inte kan genomföra sådan
förändring som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
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Sammanträdesdatum:

Detta upplägg gäller fortfarande.
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Enligt Kollektivtrafiklagen
2010:1065 ska det i varje län finnas en RKM (§ 2) som är ansvarig för att regelbundet i
ett trafikförsörjningsprogram (TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken (§ 8).
TFP beslutas av regionstyrelsen efter samråd med bland annat politiker i kommunerna.
Enligt Kollektivtrafiklagen 2010:1065 ska RKM verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig
för alla resenärsgrupper (§ 13). Gällande TFP avser perioden 2016-2019 och TFP för
nästa treårsperiod 2020-2023 är ännu föremål för remissbehandling.
I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av enhet inom verksamhetsområdet
regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Beslutande organ är
regionstyrelsen och operativt organ är verksamhetsområde trafik/ Blekingetrafiken.
Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region
Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska
bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid. Nettokostnaden för kollektivtrafiken
fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och Landstinget
Blekinge och styrs av ett konsortialavtal. Region Blekinge reviderar varje år en
treårsbudget där planerade förändringar presenteras och godkänns genom beslut i
regionstyrelsen.
Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte
kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutad TFP.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06
Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motionär Ulf Lind (SD)
Motionär Görgen Lennarthsson (SD)
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås
att utreda kostnaden enligt motionens intentioner
att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har
sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken
inom Karlshamns kommun.
Motionärerna skriver att pensionärer ibland lever begränsat, och den vardag man
tidigare hade med bil, resor och frihet är förbrukad för en del. De skriver vidare att det
inte alls är ovanligt med en pension under 10 000 kronor och det kan bli en hård
verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för
att räcka till.
Motionärerna anser att resa inom kommunen i princip är ett måste för att kunna leva och
inte bara existera. Det är enligt motionärerna Sverigedemokraternas uppfattning
att man som pensionär ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg
inkomst.
Motionärerna vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst
under 200 000 kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen och att den
totala kostnaden för seniorsresor med en sådan utformning får utredas.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen för beredning.
Vid beredning av motionen har det framkommit att en liknande motion lämnades in
2015-02-06 av Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V). Denna motion
föreslog att Karlshamns kommun skulle utreda förutsättningarna för avgiftsfri
kollektivtrafik inom kommunen. Motionen bifölls vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-02-15 § 10. I samband med detta fick ekonomichefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen skulle belysa,
utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som
avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
I utredningen konstaterades att Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att
utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla
upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Utredningen
konstaterade vidare att Karlshamns kommun finansierar kollektivtrafiken via ägarbidrag
mm och att det upplägget innebär att en enskild kommun inte kan genomföra sådan
förändring som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
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Detta upplägg gäller fortfarande.
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Enligt Kollektivtrafiklagen
2010:1065 ska det i varje län finnas en RKM (§ 2) som är ansvarig för att regelbundet i
ett trafikförsörjningsprogram (TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken (§ 8).
TFP beslutas av regionstyrelsen efter samråd med bland annat politiker i kommunerna.
Enligt Kollektivtrafiklagen 2010:1065 ska RKM verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig
för alla resenärsgrupper (§ 13). Gällande TFP avser perioden 2016-2019 och TFP för
nästa treårsperiod 2020-2023 är ännu föremål för remissbehandling.
I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av enhet inom verksamhetsområdet
regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Beslutande organ är
regionstyrelsen och operativt organ är verksamhetsområde trafik/ Blekingetrafiken.
Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region
Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska
bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid. Nettokostnaden för kollektivtrafiken
fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och Landstinget
Blekinge och styrs av ett konsortialavtal. Region Blekinge reviderar varje år en
treårsbudget där planerade förändringar presenteras och godkänns genom beslut i
regionstyrelsen.
Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte
kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutad TFP.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06
Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motionär Ulf Lind (SD)
Motionär Görgen Lennarthsson (SD)
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2020-09-01
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§
241
187

Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås
att utreda kostnaden enligt motionens intentioner
att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har
sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken
inom Karlshamns kommun.
Motionärerna skriver att pensionärer ibland lever begränsat, och den vardag man
tidigare hade med bil, resor och frihet är förbrukad för en del. De skriver vidare att det
inte alls är ovanligt med en pension under 10 000 kronor och det kan bli en hård
verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för
att räcka till.
Motionärerna anser att resa inom kommunen i princip är ett måste för att kunna leva och
inte bara existera. Det är enligt motionärerna Sverigedemokraternas uppfattning
att man som pensionär ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg
inkomst.
Motionärerna vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst
under 200 000 kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen och att den
totala kostnaden för seniorsresor med en sådan utformning får utredas.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen för beredning.
Vid beredning av motionen har det framkommit att en liknande motion lämnades in
2015-02-06 av Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V). Denna motion
föreslog att Karlshamns kommun skulle utreda förutsättningarna för avgiftsfri
kollektivtrafik inom kommunen. Motionen bifölls vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-02-15 § 10. I samband med detta fick ekonomichefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen skulle belysa,
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utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som
avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
I utredningen konstaterades att Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att
utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla
upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Utredningen
konstaterade vidare att Karlshamns kommun finansierar kollektivtrafiken via ägarbidrag
mm och att det upplägget innebär att en enskild kommun inte kan genomföra sådan
förändring som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.
Detta upplägg gäller fortfarande.
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Enligt Kollektivtrafiklagen
2010:1065 ska det i varje län finnas en RKM (§ 2) som är ansvarig för att regelbundet i
ett trafikförsörjningsprogram (TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken (§ 8).
TFP beslutas av regionstyrelsen efter samråd med bland annat politiker i kommunerna.
Enligt Kollektivtrafiklagen 2010:1065 ska RKM verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig
för alla resenärsgrupper (§ 13). Gällande TFP avser perioden 2016-2019 och TFP för
nästa treårsperiod 2020-2023 är ännu föremål för remissbehandling.
I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av enhet inom verksamhetsområdet
regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Beslutande organ är
regionstyrelsen och operativt organ är verksamhetsområde trafik/ Blekingetrafiken.
Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region
Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska
bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid. Nettokostnaden för kollektivtrafiken
fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och Landstinget
Blekinge och styrs av ett konsortialavtal. Region Blekinge reviderar varje år en
treårsbudget där planerade förändringar presenteras och godkänns genom beslut i
regionstyrelsen.
Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte
kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutad TFP.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06
Motion om avgiftsfria kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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Kollektivtrafikresor i Karlshamns kommun
Pensionärer lever ibland begränsat, och den vardag man tidigare hade med bil, resor och
frihet är förbrukad för en del. Det är inte alls ovanligt med en pension under 10 000 kronor
och det kan bli en hård verklighet när man inser hur varenda krona plötsligt behöver vändas och vridas på för att räcka till.
Att resa inom kommunen är i princip ett måste för att kunna leva och inte bara existera.
När man blir pensionär är det Sverigedemokraternas uppfattning att man ska få ta sig längre än vad benen orkar – även om man har låg inkomst.
Vi vill att alla över 65 år, eller som har sjukersättning, med en årsinkomst under 200 000
kronor ska vara berättigade till gratis resor inom kommunen. Den totala kostnaden för seniorsresor kommer med en sådan utformning att få utredas.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:

- Att utreda kostnaden enligt motionens intentioner
- Att införa ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år eller har sjukersättning, med under 200 000 kr i taxerad årsinkomst, åker gratis i kollektivtrafiken inom Karlshamns kommun.

Björn T Nurhadi (SD)

Ulf Lind (SD)
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad då de åtgärder som motionären efterlyser redan genomförs
men med olika metoder och val av utrustning utifrån det aktuella behovet.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och
Ulf Lind (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat
in rubricerad motion. I motionen föreslås
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOTanalys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns
kommun.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen.
Motionärerna skriver att det i Karlshamn finns en ökning av våldsbrott och sexuella
ofredande. De anser att det för att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering och
att kameror som fångar upp gärningsmännen är av högt värde i utredning och i många
fall en nödvändig faktor för att påbörja en förundersökning.
Motionärerna påtalar att den lokala polisen runt om i landet beviljats tillgång till
övervakningsbilder från dygnets samtliga timmar. Detta har enligt motionärerna en
avskräckande effekt mot brott och utgör en del i det förebyggande arbetet.
Motionärerna anser att övervakningskameror bör användas mer för att medborgarna i
kommunen ska känna sig trygga. Motionärerna önskar därför att frågan om
kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i Karlshamn ånyo utreds.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen och säkerhetschefen för beredning.
Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande över motionen enligt nedan.
Kameraövervakningens trygghetsskapande och brottsförebyggande
effekter
Nedanstående är en sammanfattning av vägledningen ”Kamerabevakning som
brottsförebyggande åtgärd” framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland under våren
2019. Direkta citat förekommer.
Vägledningen utgår från publikationerna CCT and Crime Prevention (Brå, 2018a)1 samt
Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå, 2018b)2. För den läsare som är
intresserad av att fördjupa sig gällande forskning om kamerabevakning rekommenderas
ovanstående studier.
Kamerabevaknings påverkan på olika brottstyper
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Sammanfattningsvis visar studierna att för tre typer av brott (narkotika-, fordons-, och
egendomsbrott) resulterar kamerabevakning i en påtaglig effekt. För två typer av brott
(våldsbrott och ordningsstörningar) visar den sammantagna forskningen ingen effekt.
Brottskategori
Narkotikabrott
Fordonsbrott
Egendomsbrott
Våldsbrott
Ordningsstörningar

Positiv effekt
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Förändring procent
-20%
-14%
-14%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd
Nära noll, ej säkerställd

Det är också möjligt att dela in dessa brottskategorier i två grupper: (a) planerade och
(b) mer spontant uppkomna brott. Det är framförallt i gruppen planerade brott som
kamerabevakning visar sig ha effekt. I den gruppen finns narkotikabrott, fordonsbrott
och egendomsbrott.
Vad gäller gruppen spontant uppkomna brott visar det sammanvägda resultatet från
forskningen att kamerabevakning inte har effekt. Till gruppen hör våldsbrott och
ordningsstörningar. Viss reservation måste göras kring brottstypen (eller kanske snarare
problemet) ordningsstörningar där resultatet bygger på för få studier. Desto fler studier
har undersökt kamerabevakningens effekter på våldsbrott och det sammanvägda
resultatet pekar mot att kamerabevakning inte har någon brottsförebyggande effekt på
våldsbrott.
Kamerabevaknings påverkan på olika platstyper
Det visar sig att kamerabevakning har olika stor effekt beroende vilken typ av plats det
är som övervakas. Flera typer av platser har undersökts i de olika studierna som har
använts som underlag i metastudien. I vissa fall, på grund av för få studier, gällande
specifika platser har inte ett resultat kunnat säkerställas. En intressant sådan plats är
kollektivtrafik där en minskning av brott har identifierats men på grund av för få studier
har den inte kunnat säkerställas. Tre typer av platser har säkerställda resultat.
Typ av plats
Bilparkeringar
Bostadsområden
Centrumkärnor

Positiv effekt
Ja
Ja
Nej

Förändring procent
-37%
-12%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd

Gällande centrumkärnor, vilken är den vanligast utvärderade platsen, så visar
sammanställningen att kamerabevakning inte på ett påtagligt sätt minskat brottsligheten
vid dessa platser. Att ett stort antal centrumkärnor är utvärderade förklaras av det enkla
faktum att det är platser som i högre grad än andra har kamerabevakats, vilket i sig kan
tolkas som att tilltron till kamerabevakning har varit särskilt stor för den typen av platser.
Till skillnad från bilparkeringar och bostadsområden, så präglas centrumkärnor i högre
grad av våldsbrott och ordningsstörningar d.v.s. mer spontant uppkomna brott.
Lokal erfarenhet av Polismyndighetens möjlighet att övervaka brottsutsatta platser
Polismyndigheten har idag rätt att sätta upp kameror på de platser man bedömer som
otrygga eller brottsutsatta. Detta är en åtgärd man vidtagit i Kristianstads kommun. Där
har Polismyndigheten tillsammans med kommunen i mars 2019 monterat upp ett antal
kameror, dels i centrum men också i ett område som klassats som särskilt utsatt.
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Vid uppföljning av trygghetsmätningen för centrala Kristianstad noterar kommunen dock
att känslan av otrygghet har växt och de tillfrågade kommuninvånarna uppskattar att
problemen och störningarna har ökat, särskilt i centrum (publicerat på Kristianstads
kommuns hemsida 12 november 2019).
Fenomenet att kommuninvånarna observerar problem och känner oro, även om de inte
själva har blivit utsatta för brott, har alltså inte enligt den lokala trygghetsmätningen
påverkats i positiv riktning trots närvaron av kameror.
Då projektet med kameraövervakning är så pass nytt finns anledning att följa
utvecklingen framåt i tid.
Säkerhetschefens samlade bedömning utifrån den forskning som finns i ämnet är att
kameraövervakning på allmän plats i Karlshamn inte på ett avgörande sätt kommer att
påverka den upplevda tryggheten i centrala Karlshamn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn – Björn
Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind
(SD)
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till tredje att-satsen.
Björn Nurhardi (SD) yrkar bifall till motionen.
Leif Håkansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på varje att-sats för sig och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag vad gäller samtliga att-satser.
Beslutet skickas till
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motionär Görgen Lennarthsson (SD)
Motionär Håkan Abramsson (SD)
Motionär Ulf Lind (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad då det åtgärder som motionären efterlyser redan
genomförs men med olika metoder och val av utrustning utifrån det aktuella behovet.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och
Ulf Lind (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat
in rubricerad motion. I motionen föreslås
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOTanalys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns
kommun.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen.
Motionärerna skriver att det i Karlshamn finns en ökning av våldsbrott och sexuella
ofredande. De anser att det för att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering och
att kameror som fångar upp gärningsmännen är av högt värde i utredning och i många
fall en nödvändig faktor för att påbörja en förundersökning.
Motionärerna påtalar att den lokala polisen runt om i landet beviljats tillgång till
övervakningsbilder från dygnets samtliga timmar. Detta har enligt motionärerna en
avskräckande effekt mot brott och utgör en del i det förebyggande arbetet.
Motionärerna anser att övervakningskameror bör användas mer för att medborgarna i
kommunen ska känna sig trygga. Motionärerna önskar därför att frågan om
kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i Karlshamn ånyo utreds.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen och säkerhetschefen för beredning.
Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande över motionen enligt nedan.
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Kameraövervakningens trygghetsskapande och brottsförebyggande
effekter
Nedanstående är en sammanfattning av vägledningen ”Kamerabevakning som
brottsförebyggande åtgärd” framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland under våren
2019. Direkta citat förekommer.
Vägledningen utgår från publikationerna CCT and Crime Prevention (Brå, 2018a)1 samt
Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå, 2018b)2. För den läsare som är
intresserad av att fördjupa sig gällande forskning om kamerabevakning rekommenderas
ovanstående studier.
Kamerabevaknings påverkan på olika brottstyper
Sammanfattningsvis visar studierna att för tre typer av brott (narkotika-, fordons-, och
egendomsbrott) resulterar kamerabevakning i en påtaglig effekt. För två typer av brott
(våldsbrott och ordningsstörningar) visar den sammantagna forskningen ingen effekt.
Brottskategori
Narkotikabrott
Fordonsbrott
Egendomsbrott
Våldsbrott
Ordningsstörningar

Positiv effekt
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Förändring procent
-20%
-14%
-14%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd
Nära noll, ej säkerställd

Det är också möjligt att dela in dessa brottskategorier i två grupper: (a) planerade och
(b) mer spontant uppkomna brott. Det är framförallt i gruppen planerade brott som
kamerabevakning visar sig ha effekt. I den gruppen finns narkotikabrott, fordonsbrott
och egendomsbrott.
Vad gäller gruppen spontant uppkomna brott visar det sammanvägda resultatet från
forskningen att kamerabevakning inte har effekt. Till gruppen hör våldsbrott och
ordningsstörningar. Viss reservation måste göras kring brottstypen (eller kanske snarare
problemet) ordningsstörningar där resultatet bygger på för få studier. Desto fler studier
har undersökt kamerabevakningens effekter på våldsbrott och det sammanvägda
resultatet pekar mot att kamerabevakning inte har någon brottsförebyggande effekt på
våldsbrott.
Kamerabevaknings påverkan på olika platstyper
Det visar sig att kamerabevakning har olika stor effekt beroende vilken typ av plats det
är som övervakas. Flera typer av platser har undersökts i de olika studierna som har
använts som underlag i metastudien. I vissa fall, på grund av för få studier, gällande
specifika platser har inte ett resultat kunnat säkerställas. En intressant sådan plats är
kollektivtrafik där en minskning av brott har identifierats men på grund av för få studier
har den inte kunnat säkerställas. Tre typer av platser har säkerställda resultat.
Typ av plats
Bilparkeringar
Bostadsområden
Centrumkärnor

Positiv effekt
Ja
Ja
Nej
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Förändring procent
-37%
-12%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd
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Gällande centrumkärnor, vilken är den vanligast utvärderade platsen, så visar
sammanställningen att kamerabevakning inte på ett påtagligt sätt minskat brottsligheten
vid dessa platser. Att ett stort antal centrumkärnor är utvärderade förklaras av det enkla
faktum att det är platser som i högre grad än andra har kamerabevakats, vilket i sig kan
tolkas som att tilltron till kamerabevakning har varit särskilt stor för den typen av platser.
Till skillnad från bilparkeringar och bostadsområden, så präglas centrumkärnor i högre
grad av våldsbrott och ordningsstörningar d.v.s. mer spontant uppkomna brott.
Lokal erfarenhet av Polismyndighetens möjlighet att övervaka brottsutsatta platser
Polismyndigheten har idag rätt att sätta upp kameror på de platser man bedömer som
otrygga eller brottsutsatta. Detta är en åtgärd man vidtagit i Kristianstads kommun. Där
har Polismyndigheten tillsammans med kommunen i mars 2019 monterat upp ett antal
kameror, dels i centrum men också i ett område som klassats som särskilt utsatt.
Vid uppföljning av trygghetsmätningen för centrala Kristianstad noterar kommunen dock
att känslan av otrygghet har växt och de tillfrågade kommuninvånarna uppskattar att
problemen och störningarna har ökat, särskilt i centrum (publicerat på Kristianstads
kommuns hemsida 12 november 2019).
Fenomenet att kommuninvånarna observerar problem och känner oro, även om de inte
själva har blivit utsatta för brott, har alltså inte enligt den lokala trygghetsmätningen
påverkats i positiv riktning trots närvaron av kameror.
Då projektet med kameraövervakning är så pass nytt finns anledning att följa
utvecklingen framåt i tid.
Säkerhetschefens samlade bedömning utifrån den forskning som finns i ämnet är att
kameraövervakning på allmän plats i Karlshamn inte på ett avgörande sätt kommer att
påverka den upplevda tryggheten i centrala Karlshamn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn – Björn
Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind
(SD)
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att motionen ska anses besvarad då de åtgärder som
motionären efterlyser redan genomförs men med olika metoder och val av utrustning
utifrån det aktuella behovet.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med Marie Sällströms förslag.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Säkerhetschef Mats Hadartz
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Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och
Ulf Lind (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 § 228/2019 lämnat
in rubricerad motion. I motionen föreslås
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOTanalys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns
kommun.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att
kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen.
Motionärerna skriver att det i Karlshamn finns en ökning av våldsbrott och sexuella
ofredande. De anser att det för att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering och
att kameror som fångar upp gärningsmännen är av högt värde i utredning och i många
fall en nödvändig faktor för att påbörja en förundersökning.
Motionärerna påtalar att den lokala polisen runt om i landet beviljats tillgång till
övervakningsbilder från dygnets samtliga timmar. Detta har enligt motionärerna en
avskräckande effekt mot brott och utgör en del i det förebyggande arbetet.
Motionärerna anser att övervakningskameror bör användas mer för att medborgarna i
kommunen ska känna sig trygga. Motionärerna önskar därför att frågan om
kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i Karlshamn ånyo utreds.
Motionen har varit remitterad till kommunstyrelsen och säkerhetschefen för beredning.
Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande över motionen enligt nedan.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Kameraövervakningens trygghetsskapande och brottsförebyggande
effekter
Nedanstående är en sammanfattning av vägledningen ”Kamerabevakning som
brottsförebyggande åtgärd” framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland under våren
2019. Direkta citat förekommer.
Vägledningen utgår från publikationerna CCT and Crime Prevention (Brå, 2018a)1 samt
Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå, 2018b)2. För den läsare som är
intresserad av att fördjupa sig gällande forskning om kamerabevakning rekommenderas
ovanstående studier.
Kamerabevaknings påverkan på olika brottstyper
Sammanfattningsvis visar studierna att för tre typer av brott (narkotika-, fordons-, och
egendomsbrott) resulterar kamerabevakning i en påtaglig effekt. För två typer av brott
(våldsbrott och ordningsstörningar) visar den sammantagna forskningen ingen effekt.
Brottskategori
Narkotikabrott
Fordonsbrott
Egendomsbrott
Våldsbrott
Ordningsstörningar

Positiv effekt
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Förändring procent
-20%
-14%
-14%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd
Nära noll, ej säkerställd

Det är också möjligt att dela in dessa brottskategorier i två grupper: (a) planerade och
(b) mer spontant uppkomna brott. Det är framförallt i gruppen planerade brott som
kamerabevakning visar sig ha effekt. I den gruppen finns narkotikabrott, fordonsbrott
och egendomsbrott.
Vad gäller gruppen spontant uppkomna brott visar det sammanvägda resultatet från
forskningen att kamerabevakning inte har effekt. Till gruppen hör våldsbrott och
ordningsstörningar. Viss reservation måste göras kring brottstypen (eller kanske snarare
problemet) ordningsstörningar där resultatet bygger på för få studier. Desto fler studier
har undersökt kamerabevakningens effekter på våldsbrott och det sammanvägda
resultatet pekar mot att kamerabevakning inte har någon brottsförebyggande effekt på
våldsbrott.
Kamerabevaknings påverkan på olika platstyper
Det visar sig att kamerabevakning har olika stor effekt beroende vilken typ av plats det
är som övervakas. Flera typer av platser har undersökts i de olika studierna som har
använts som underlag i metastudien. I vissa fall, på grund av för få studier, gällande
specifika platser har inte ett resultat kunnat säkerställas. En intressant sådan plats är
kollektivtrafik där en minskning av brott har identifierats men på grund av för få studier
har den inte kunnat säkerställas. Tre typer av platser har säkerställda resultat.
Typ av plats
Bilparkeringar
Bostadsområden
Centrumkärnor

Positiv effekt
Ja
Ja
Nej
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Förändring procent
-37%
-12%
-

Effektkommentar
Säkerställd effekt
Säkerställd effekt
Nära noll, säkerställd
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Gällande centrumkärnor, vilken är den vanligast utvärderade platsen, så visar
sammanställningen att kamerabevakning inte på ett påtagligt sätt minskat brottsligheten
vid dessa platser. Att ett stort antal centrumkärnor är utvärderade förklaras av det enkla
faktum att det är platser som i högre grad än andra har kamerabevakats, vilket i sig kan
tolkas som att tilltron till kamerabevakning har varit särskilt stor för den typen av platser.
Till skillnad från bilparkeringar och bostadsområden, så präglas centrumkärnor i högre
grad av våldsbrott och ordningsstörningar d.v.s. mer spontant uppkomna brott.
Lokal erfarenhet av Polismyndighetens möjlighet att övervaka
brottsutsatta platser
Polismyndigheten har idag rätt att sätta upp kameror på de platser man
bedömer som otrygga eller brottsutsatta. Detta är en åtgärd man vidtagit i
Kristianstads kommun. Där har Polismyndigheten tillsammans med
kommunen i mars 2019 monterat upp ett antal kameror, dels i centrum
men också i ett område som klassats som särskilt utsatt.
Vid uppföljning av trygghetsmätningen för centrala Kristianstad noterar
kommunen dock att känslan av otrygghet har växt och de tillfrågade
kommuninvånarna uppskattar att problemen och störningarna har ökat,
särskilt i centrum (publicerat på Kristianstads kommuns hemsida 12
november 2019).
Fenomenet att kommuninvånarna observerar problem och känner oro,
även om de inte själva har blivit utsatta för brott, har alltså inte enligt den
lokala trygghetsmätningen påverkats i positiv riktning trots närvaron av
kameror.
Då projektet med kameraövervakning är så pass nytt finns anledning att
följa utvecklingen framåt i tid.
Säkerhetschefens samlade bedömning utifrån den forskning som finns i ämnet är att
kameraövervakning på allmän plats i Karlshamn inte på ett avgörande sätt kommer att
påverka den upplevda tryggheten i centrala Karlshamn.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12
Motion om kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn – Björn
Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind
(SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Säkerhetschef Mats Hadartz

Miki Tomita Larsson
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!

2019-11-18

Kameraövervakning dygnet runt på torget och utsatta platser i
Karlshamn
Riksnyheterna rapporterar i princip dagligen om bilbränder, inbrott, våldtäkter och sexuella övergrepp. I Brottsförebyggande rådets rapport från Nationella trygghetsundersökningen, kan man se en anmärkningsvärd skillnad jämfört med hur det var för 10 år sedan. Antalet hot, trakasserier, bedrägerier, misshandelsfall, personrån och sexualbrott har ökat.
Karlshamn har varit relativt förskonat från denna våldsvåg, men även här finns en ökning
av våldsbrott och framförallt sexuella ofredanden. Det gick till och med så långt för något
år sedan att vår ordförande i kommunstyrelsen gick ut i TV och berättade att tafsandet
inne på krogarna måste upphöra.
För att kunna lagföra gärningsmännen krävs identifiering. Att kameror fångar upp gärningsmännen till och från brottsplatsen är av högt värde i en utredning – i många fall en
helt nödvändig faktor för att ens kunna påbörja en förundersökning. Ett ökat bevisläge ger
ett effektivare polisarbete och ett säkrare utfall.
Runt om i landet beviljas därför allt fler lokalpolisområden tillgång till övervakningsbilder
från dygnets samtliga timmar, till skillnad från sedvanliga begränsningar till timmarna som
kameror tillåts vara aktiva eller inga kameror alls. Denna utvidgade tillgång räknas också
ha en avskräckande effekt mot brott och har varit en del i det förebyggande arbetet.
Sverigedemokraterna anser att vi måste göra allt för att alla våra medborgare ska kunna
känna sig trygga. SD har under lång tid påpekat att övervakningskameror bör användas mer
än de gör idag, inte minst har vi framfört detta i vår budget och i motioner. Således önskar
SD ånyo se en utredning avseende kameraövervakning vid torget och andra utsatta platser i
Karlshamn.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad SWOT-analys
över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns kommun.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att kameraövervaka utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd för att kameraövervaka platser som ökar den upplevda tryggheten i kommunen.

Björn T. Nurhadi (SD)

Görgen Lennarthsson (SD)

Håkan Abramsson (SD)

Ulf Lind (SD)
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med anledning av att den i motionen avsedda aktiviteten inte
berör kommunal mark.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18, § 228/2019 lämnat in en motion
om att införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. I motionen föreslås
att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv
insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser
att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunjurist Alice
Risenfors har därför fått i uppdrag att yttra sig över motionen.
Av yttrandet framgår följande,
Lokala ordningsföreskrifter meddelas med stöd av förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). Ordningslagen innehåller bara ett fåtal regler om allmän
ordning. Behovet av ytterligare bestämmelser därutöver är avsett att tillgodoses genom
lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett
grundläggande krav är att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna
ordningen och säkerheten på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap.
12 § ordningslagen.
I förarbetena till lagen betonas att det anses viktigt att kommunerna bara meddelar
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående och ingripande
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande riskerar att leda till att
respekten för lokala föreskrifter minskar. Det är därför viktigt att noga pröva vilka
bestämmelser som verkligen behövs och bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud bör därför begränsas till att gälla endast
för sådana områden där ett verkligt behov föreligger, prop. 1992/93:210 s. 142.
Det är möjligt för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter reglera
penninginsamling på offentlig plats, prop. 1992/93:210 s. 142; 2016/17:JuU18 s. 85;
HFD 2018 ref. 75. Föreskriften måste dock alltjämt syfta till att upprätthålla den allmänna
ordningen och får inte vara för alltför långtgående, dvs. innebära en alltför stor
inskränkning i allmänhetens friheter, för att kunna accepteras. Beträffande det senare
har i praxis kommit att utvecklas tre huvudsakliga bedömningskriterier; föreskriften får
inte vara alltför långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig
giltighet och sakligt innehåll.
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Tillämpningsområdet ska begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller
kan antas utgöra ett problem; Förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på
samtliga offentliga platser i en kommun har t.ex. ansetts för långtgående, RÅ 1997 ref.
41. Föreskrifterna ska också, om det är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en
reglering är påkallad. Det kan t ex röra sådana föreskrifter som är nödvändiga vid viss
tidpunkt på dygnet eller viss årstid men i övrigt inte. Geografiskt tillämpningsområde och
sakligt innehåll anses ha en särskilt nära koppling, på så sätt att ju mer avgränsat
område en föreskrift gäller desto större ingrepp i allmänhetens friheter tolereras.
Det anses inte föreligga något generellt krav på att kommunerna ska visa att det faktiskt
förekommit ordningsstörningar av det slag som ska regleras genom ordningsföreskrift.
Det är möjligt att utforma föreskrifter i förebyggande syfte, HFD 2018 ref. 75. Syftet
måste dock alltjämt vara upprätthållande av ordning.
Slutligen måste föreskrifterna utformas så att det är möjligt att tillämpa dem, RÅ 1992
ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.. Allmänheten måste också
kunna förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när
föreskrifterna följs respektive överträds, HFD 2018 ref. 75.
Det är alltså möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter införa förbud eller dylikt för
passiv penninginsamling på definierade platser. Föreskrifterna måste syfta till att
upprätthålla den allmänna ordningen och får inte vara för alltför långtgående avseende
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.
Det är viktigt att fullmäktige bara meddelar sådana föreskrifter som verkligen behövs.
Behovet av en sådan föreskrift ska således prövas utifrån de faktiska nuvarande eller
befarade riskerna för ordningsstörningar i Karlshamn i samband med passiv
penninginsamling. Något krav på att fullmäktige ska visa att ordningsstörningar
förekommit föreligger inte för att få införa föreslagen typ av föreskrift, men eftersom
syftet med föreskriften ska vara att upprätthålla den allmänna ordningen bör fullmäktige
kunna motivera behövligheten av föreskriften utifrån de faktiska omständigheterna.
Enligt motionen är de huvudsakliga syftena med förbudet att sätta press på EUmedborgares hemländer att agera mot den utbredda fattigdomen som drabbar vissa
folkgrupper och att motverka människohandel. Vidare hänvisas till bl.a. Svensk handels
uttalanden kring ordningsstörningar kopplade till passiv penninginsamling i allmänhet.
Konstaterade eller befarade ordningsstörningar i Karlshamn i allmänhet eller på vissa
definierade platser i Karlshamn kopplade till passiv penninginsamling har dock inte
påvisats. Behovet av ett förbud förefaller därför inte klarlagt.
Beträffande valet av typ av regel (tillstånd, förbud etc.) gäller att ju mer ingripande regeln
är till sin karaktär, desto mindre geografiskt tillämpningsområde tolereras. I motionen
föreslås ett förbud. Ett förbud är mycket ingripande till sin karaktär och ställer således
höga krav på att den geografiska avgränsningen av en sådan föreskrift sker till platser
där behovet av ordningsupprätthållande är stort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07
Motion om införande av tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
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Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motionär Håkan Abramsson (SD)
Motionär Görgen Lennarthsson (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med anledning av att den i motionen avsedda aktiviteten inte
berör kommunal mark.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18, § 228/2019 lämnat in en motion
om att införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. I motionen föreslås
att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv
insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser
att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunjurist Alice
Risenfors har därför fått i uppdrag att yttra sig över motionen.
Av yttrandet framgår följande,
Lokala ordningsföreskrifter meddelas med stöd av förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). Ordningslagen innehåller bara ett fåtal regler om allmän
ordning. Behovet av ytterligare bestämmelser därutöver är avsett att tillgodoses genom
lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett
grundläggande krav är att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna
ordningen och säkerheten på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap.
12 § ordningslagen.
I förarbetena till lagen betonas att det anses viktigt att kommunerna bara meddelar
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående och ingripande
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande riskerar att leda till att
respekten för lokala föreskrifter minskar. Det är därför viktigt att noga pröva vilka
bestämmelser som verkligen behövs och bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud bör därför begränsas till att gälla endast
för sådana områden där ett verkligt behov föreligger, prop. 1992/93:210 s. 142.
Det är möjligt för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter reglera
penninginsamling på offentlig plats, prop. 1992/93:210 s. 142; 2016/17:JuU18 s. 85;
HFD 2018 ref. 75. Föreskriften måste dock alltjämt syfta till att upprätthålla den allmänna
ordningen och får inte vara för alltför långtgående, dvs. innebära en alltför stor
inskränkning i allmänhetens friheter, för att kunna accepteras. Beträffande det senare
har i praxis kommit att utvecklas tre huvudsakliga bedömningskriterier; föreskriften får
inte vara alltför långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig
giltighet och sakligt innehåll.
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Tillämpningsområdet ska begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller
kan antas utgöra ett problem; Förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på
samtliga offentliga platser i en kommun har t.ex. ansetts för långtgående, RÅ 1997 ref.
41. Föreskrifterna ska också, om det är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en
reglering är påkallad. Det kan t ex röra sådana föreskrifter som är nödvändiga vid viss
tidpunkt på dygnet eller viss årstid men i övrigt inte. Geografiskt tillämpningsområde och
sakligt innehåll anses ha en särskilt nära koppling, på så sätt att ju mer avgränsat
område en föreskrift gäller desto större ingrepp i allmänhetens friheter tolereras.
Det anses inte föreligga något generellt krav på att kommunerna ska visa att det faktiskt
förekommit ordningsstörningar av det slag som ska regleras genom ordningsföreskrift.
Det är möjligt att utforma föreskrifter i förebyggande syfte, HFD 2018 ref. 75. Syftet
måste dock alltjämt vara upprätthållande av ordning.
Slutligen måste föreskrifterna utformas så att det är möjligt att tillämpa dem, RÅ 1992
ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.. Allmänheten måste också
kunna förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när
föreskrifterna följs respektive överträds, HFD 2018 ref. 75.
Det är alltså möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter införa förbud eller dylikt för
passiv penninginsamling på definierade platser. Föreskrifterna måste syfta till att
upprätthålla den allmänna ordningen och får inte vara för alltför långtgående avseende
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.
Det är viktigt att fullmäktige bara meddelar sådana föreskrifter som verkligen behövs.
Behovet av en sådan föreskrift ska således prövas utifrån de faktiska nuvarande eller
befarade riskerna för ordningsstörningar i Karlshamn i samband med passiv
penninginsamling. Något krav på att fullmäktige ska visa att ordningsstörningar
förekommit föreligger inte för att få införa föreslagen typ av föreskrift, men eftersom
syftet med föreskriften ska vara att upprätthålla den allmänna ordningen bör fullmäktige
kunna motivera behövligheten av föreskriften utifrån de faktiska omständigheterna.
Enligt motionen är de huvudsakliga syftena med förbudet att sätta press på EUmedborgares hemländer att agera mot den utbredda fattigdomen som drabbar vissa
folkgrupper och att motverka människohandel. Vidare hänvisas till bl.a. Svensk handels
uttalanden kring ordningsstörningar kopplade till passiv penninginsamling i allmänhet.
Konstaterade eller befarade ordningsstörningar i Karlshamn i allmänhet eller på vissa
definierade platser i Karlshamn kopplade till passiv penninginsamling har dock inte
påvisats. Behovet av ett förbud förefaller därför inte klarlagt.
Beträffande valet av typ av regel (tillstånd, förbud etc.) gäller att ju mer ingripande regeln
är till sin karaktär, desto mindre geografiskt tillämpningsområde tolereras. I motionen
föreslås ett förbud. Ett förbud är mycket ingripande till sin karaktär och ställer således
höga krav på att den geografiska avgränsningen av en sådan föreskrift sker till platser
där behovet av ordningsupprätthållande är stort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07
Motion om införande av tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar avslag på motionen med anledning av att den i motionen
avsedda aktiviteten inte berör kommunal mark.
Elin Petersson (M) yrkar på avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet beslutat att
avslå motionen med anledning av att den i motionen avsedda aktiviteten inte berör
kommunal mark.
Beslutet skickas till
Motionär Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motionär Håkan Abramsson (SD)
Motionär Görgen Lennarthsson (SD)
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Motion om tiggeriförbud
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18, § 228/2019 lämnat in en motion
om att införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. I motionen föreslås
att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv
insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser
att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunjurist Alice
Risenfors har därför fått i uppdrag att yttra sig över motionen.
Av yttrandet framgår följande,
Lokala ordningsföreskrifter meddelas med stöd av förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). Ordningslagen innehåller bara ett fåtal regler om allmän
ordning. Behovet av ytterligare bestämmelser därutöver är avsett att tillgodoses genom
lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett
grundläggande krav är att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna
ordningen och säkerheten på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap.
12 § ordningslagen.
I förarbetena till lagen betonas att det anses viktigt att kommunerna bara meddelar
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående och ingripande
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande riskerar att leda till att
respekten för lokala föreskrifter minskar. Det är därför viktigt att noga pröva vilka
bestämmelser som verkligen behövs och bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud bör därför begränsas till att gälla endast
för sådana områden där ett verkligt behov föreligger, prop. 1992/93:210 s. 142.
Det är möjligt för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter reglera
penninginsamling på offentlig plats, prop. 1992/93:210 s. 142; 2016/17:JuU18 s. 85;
HFD 2018 ref. 75. Föreskriften måste dock alltjämt syfta till att upprätthålla den allmänna
ordningen och får inte vara för alltför långtgående, dvs. innebära en alltför stor
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inskränkning i allmänhetens friheter, för att kunna accepteras. Beträffande det senare
har i praxis kommit att utvecklas tre huvudsakliga bedömningskriterier; föreskriften får
inte vara alltför långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig
giltighet och sakligt innehåll.
Tillämpningsområdet ska begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller
kan antas utgöra ett problem; Förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på
samtliga offentliga platser i en kommun har t.ex. ansetts för långtgående, RÅ 1997 ref.
41. Föreskrifterna ska också, om det är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en
reglering är påkallad. Det kan t ex röra sådana föreskrifter som är nödvändiga vid viss
tidpunkt på dygnet eller viss årstid men i övrigt inte. Geografiskt tillämpningsområde och
sakligt innehåll anses ha en särskilt nära koppling, på så sätt att ju mer avgränsat
område en föreskrift gäller desto större ingrepp i allmänhetens friheter tolereras.
Det anses inte föreligga något generellt krav på att kommunerna ska visa att det faktiskt
förekommit ordningsstörningar av det slag som ska regleras genom ordningsföreskrift.
Det är möjligt att utforma föreskrifter i förebyggande syfte, HFD 2018 ref. 75. Syftet
måste dock alltjämt vara upprätthållande av ordning.
Slutligen måste föreskrifterna utformas så att det är möjligt att tillämpa dem, RÅ 1992
ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.. Allmänheten måste också
kunna förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när
föreskrifterna följs respektive överträds, HFD 2018 ref. 75.
Det är alltså möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter införa förbud eller dylikt för
passiv penninginsamling på definierade platser. Föreskrifterna måste syfta till att
upprätthålla den allmänna ordningen och får inte vara för alltför långtgående avseende
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.
Det är viktigt att fullmäktige bara meddelar sådana föreskrifter som verkligen behövs.
Behovet av en sådan föreskrift ska således prövas utifrån de faktiska nuvarande eller
befarade riskerna för ordningsstörningar i Karlshamn i samband med passiv
penninginsamling. Något krav på att fullmäktige ska visa att ordningsstörningar
förekommit föreligger inte för att få införa föreslagen typ av föreskrift, men eftersom
syftet med föreskriften ska vara att upprätthålla den allmänna ordningen bör fullmäktige
kunna motivera behövligheten av föreskriften utifrån de faktiska omständigheterna.
Enligt motionen är de huvudsakliga syftena med förbudet att sätta press på EUmedborgares hemländer att agera mot den utbredda fattigdomen som drabbar vissa
folkgrupper och att motverka människohandel. Vidare hänvisas till bl.a. Svensk handels
uttalanden kring ordningsstörningar kopplade till passiv penninginsamling i allmänhet.
Konstaterade eller befarade ordningsstörningar i Karlshamn i allmänhet eller på vissa
definierade platser i Karlshamn kopplade till passiv penninginsamling har dock inte
påvisats. Behovet av ett förbud förefaller därför inte klarlagt.
Beträffande valet av typ av regel (tillstånd, förbud etc.) gäller att ju mer ingripande regeln
är till sin karaktär, desto mindre geografiskt tillämpningsområde tolereras. I motionen
föreslås ett förbud. Ett förbud är mycket ingripande till sin karaktär och ställer således
höga krav på att den geografiska avgränsningen av en sådan föreskrift sker till platser
där behovet av ordningsupprätthållande är stort.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07
Motion om införande av tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Inför tiggeriförbud i Karlshamns lokala ordningsföreskrifter
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen, 17 december 20181, slog fast att Vellinge som första kommun efter ett initiativ från Vellingemoderaterna har rätt att ändra i kommunens lokala ordningsföreskrifter så att passiv insamling av pengar inte tillåts. Förbudet gäller i Vellinge kommuns fall på
fem platser. Av domen framgår det att förbudet kan införas så länge det är geografiskt begränsat. I
februari 2019 beslutade även Bromölla kommun likt Vellinge att införa tiggeriförbud på definierade
platser2 och in juni samma år infördes detsamma Sölvesborgs kommun.
Generellt i Sverige är enligt Sveriges Radio 6 av 10 för ett förbud och endast 2 av 10 är emot.3 Även
handlare och företagare anser att tiggeri är ett utbrett problem. Den 19 februari 2019 skriver
Svensk handel en debattartikel i Aftonbladet med rubriken Förbjud tiggeri i hela landet4. Rubriken
återspeglar det som sedan anförs i debattartikeln. Man skriver bland annat att ”Svensk Handel anser
att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud.” Detta då den svenska handeln är vår tids
motsvarighet till kyrkan i byn – en samlingsplats för våra invånare och en spegelbild för hur vårt
samhälle mår. Svensk Handel fortsätter: ”För handeln innebär tiggeriet problem med påträngande
beteende runt pantstationer, att kundtoaletter används som tvättstugor och att nedskräpningen runt
butikerna ökar. Detta skapar obehag för såväl kunder som medarbetare och förstärker bilden av att
handeln är en del av samhället som lämnas åt sitt öde.”
Moderaterna säger nationellt att man är positiva till att införa ett tiggeriförbud när lagen så tillåter.
Det gör den nu. Även Kristdemokraterna nationellt menar att man är positiva till ett lokalt förbud i
den kommunala ordningsstadgan.5 Det är det vi föreslår. De som tigger gör det oftast för att de lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom, hemlöshet eller psykisk ohälsa. Att människor
tigger löser inte deras problem i grunden, det kan tvärtom stå i vägen för att ta itu med de bakomliggande problemen. Regeringens egen tiggeriutredare6 uppmanar därför folk att istället skänka
pengar till frivilligorganisationer som verkar i exempelvis Rumänien och Bulgarien. SVT Väst rapporterade även att Rumäniens egen ambassadör Raduta Matache i februari 2014 uppmanar den svenska
befolkningen att inte ge pengar till tiggare.7
De som tigger på gatorna i Sverige är till stor del fattiga romer från Rumänien och Bulgarien som har
mycket svåra levnadsförhållanden i sina hemländer. Att tillåta dem att tigga här gör att problemen
blir mindre synliga på hemmaplan vilket i sin tur leder till att regeringarna i Rumänien och Bulgarien
inte behöver ta itu med situationen. Genom att förbjuda tiggeri på utvalda platser i Karlshamn och i
förlängningen hela landet så skulle vi sätta press på länderna att förbättra förhållandena för bland
annat romer och fattiga i deras hemländer.
Vidare finns det flera grupper av tiggare som utnyttjas av kriminella aktörer, bland annat genom
utpressning och människohandel. Detta är ett bevisat faktum idag.8 Ett tiggeriförbud på utvalda
platser skulle till stor del dra undan mattan för människohandeln.
1 http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2149-18.pdf
2 https://www.expressen.se/kvallsposten/bromolla-infor-tiggeriforbud-for-att-motverka-kriminalitet/
3 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6930578
4 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2Komj/handlarna-forbjud-tiggeri-i-hela-landet
5 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-tycker-partierna-om-tiggeri
6 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3a6p7/ge-inte-pengar-till-tiggare-pa-gatan
7 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rumaniens-ambassador-uppmuntra-inte-tiggeriet
8 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1LOAa/tiggeriatalet-finns-fler-stora-natverk

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- Att Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling
av pengar inte är tillåtet på definierade platser
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet

Björn T Nurhadi (SD)

Håkan Abramsson (SD)
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Datum
2020-09-28

§

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner
september 2020
Förslag till beslut
att ta sammanställningen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per den
9 september 2020 föreligger enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01
Uppföljning av obesvarade motioner per den 9 september 2020

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Inlämnat till
KF
GULMARKERAT
FÄLT =
NUVARANDE
STATUS I
BEREDNINGEN

Behandlas i
KSAU

Remiss till

2017-11-27

2018-01-25

ON, GN

2019-05-20

2019-08-20

KS

2019-05-20

2019-08-20

KS,
Landsbygdssamordnare

2019-10-28

2019-11-19

KS

2019-10-28

2019-11-19

TFN

2019-10-28

2019-11-19

KS

Behandlas i KSAU Diarienr

2018-09-25 § 196,
besvarad

2020-09-01

Motion om att införa vårdbiträde - 2018-10-09 KS
§ 233, besvarad. 2018-10-22 KF § 139/2018,
2017/3571
återremiss KS - Remissyttrande - Emma
Håkansson
Motion om utredning av parkeringsskiva – Lars
Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och
Britt Jämstorp (KD) - Ärende om bildande av
kommunalt parkeringsbolag har beretts i KSAU
vid två tillfällen (KSAU § 238/2019 och KSAU §
254/2019 dnr. 2019/3113). Ärende med dnr
2019/1472
2020/481 och har behandlats i SV § 38/2020 och
var på kö till KSAU 2020-09-01. I beslutsunderlag
till dessa ärenden finns även underlag för
yttrande över motionen. Förslag till yttrande skrivs
för närvarande fram och ställs i kö till KSAU
snarast.
Motion om ödehusinventering för en levande
2019/1679 landsbygd – Emanuel Norén (L) - Behandlades i
KSAU 2020-09-01.
2019/2536

2020-10-06

Ärendemening/Åtgärd inför nästa
behandling i styrelse/nämnd

Alkoholfri representation – Björn Tenland Nurhadi
(SD) - Remissyttrande - Daniel Wäppling

Införande av skärmförbud i kommunens bad –
2019/3143 Görgen Lennarthsson (SD) - Tjänsteskrivelse på
kö till KSAU 2020-10-06.
Buffrat dagvatten – Görgen Lennarthsson (SD),
2019/3142 Håkan Abramsson (SD) och Tor Billing (SD) Remissyttrande - Daniel Wäppling
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Inlämnat till
KF

Behandlas i
KSAU

Remiss till

2019-10-28

2019-11-19

KS

Behandlas i KSAU Diarienr

Ärendemening/Åtgärd inför nästa
behandling i styrelse/nämnd

Införande av kommunal delningstjänst – Magnus
2019/3434 Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil
Ericsson (L) - Remissyttrande - Daniel Wäppling

2019-10-28

2019-11-19

UN (BUS, GN)

2020-10-06

2019/3441

2019-10-28

2019-11-19

AV

2020-10-06

2019/3485

2019-11-18

2019-12-10

UN

2019-11-18

2019-12-10

KS

2020-09-01

2019/3687

2019-11-18

2019-12-10

KS

2020-09-01

2019/3688

2019-11-18

2019-12-10

KS

2020-09-01

2019/3823

2019-12-16

2020-01-21

KS

2019/3686

2019/4001
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Skapa studiero för våra elever – Björn Nurhadi
(SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona
Wettergren (SD) - Tjänsteskrivelse på kö till
KSAU 2020-10-06.
Karlshamnslinjen som arbetsmarknadspolitik –
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) Tjänsteskrivelse på kö till KSAU 2020-10-06.
Anpassade arbetsmetoder för särbegåvade
elever i grundskolan – Björn Tenland Nurhadi
(SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) Remissyttrande inkommit från UN 2020-05-26.
Ärendet ska skrivas fram till KSAU - Emma
Håkansson
Tiggeriförbud – Björn Tenland Nurhadi (SD),
Håkan Abramsson (SD) och Görgen
Lennarthsson (SD) - Behandlades i KSAU 202009-01.
Gratis kollektivtrafik för boende i kommunen som
fyllt 65 år – Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind
(SD) och Görgen Lennarthsson (SD) Behandlades i KSAU 2020-09-01.
Kameraövervakning dygnet runt på utsatta
platser i Karlshamn – Björn Tenland Nurhadi
(SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen
Lennarthsson (SD), Ulf Lind (SD) - Behandlades i
KSAU 2020-09-01.
Motion om översyn av
tjänstemannaorganisationen - Björn Tenland
Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och
Görgen Lennarthsson (SD) - Remissyttrande Daniel Wäppling

Inlämnat till
KF

Behandlas i
KSAU

Remiss till

Behandlas i KSAU Diarienr

2019-12-16

2020-01-21

AV

2019/4002

2019-12-16

2020-01-21

KS

2019/4003

2019-12-16

2020-01-21

KS

2019/4042

2019-12-16

2020-01-21

UN och kostenheten

2019/4029

2019-12-16

2020-01-21

KS

2019/4030

2020-02-17

2020-09-01

UN

2020/677

2020-02-17

2020-09-01

ON

2020/678

2020-08-03

2020-10-06

TFN och KN

2020/2394
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Ärendemening/Åtgärd inför nästa
behandling i styrelse/nämnd
Motion om införande av samordnade
familjehemsplaceringar - Björn Tenland Nurhadi
(SD) - Remissyttrande inkommit från AV 2020-0427. Ärendet ska skrivas fram till KSAU - Emma
Håkansson
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan
Abramsson (SD) - Remissyttrande - Thomas
Nilsson
Motion om trygghetsapp - Emanuel Norén (L),
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) Remissyttrande - Anna Sunnetoft
Motion om lugna måltider - Björn Tenland
Nurhadi (SD)och Mona Wettergren (SD) Remissyttrande - UN, kostenheten
Motion om att kött från djur som slaktas med
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av
kommunen - Björn Tenland Nurhadi (SD) och
Görgen Lennarthsson (SD) - Remissyttrande Daniel Wäppling
Motion om att införa språktest vid anställning av
förskolepersonal - Björn Tenland Nurhadi (SD),
Britt Karlsson (SD) och Mona Wettergren (SD) Till KSAU 2020-09-01 för att remitteras till instans
för yttrande.
Motion om att utreda införande av verksamhet
Ungdomar inom äldreomsorgen - Björn Tenland
Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) - Till
KSAU 2020-09-01 för att remitteras till instans för
yttrande.
Motion angående klotter och skadegörelse Emanuel Noren (L) - Till KSAU 2020-10-06 för att
remitteras till instans för yttrande.
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§

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Cecilia
Holmberg (M)
Förslag till beslut
att bevilja Cecilia Holmbergs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Cecilia Holmberg (M) har den 25 juni 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Mail 2020-06-25 från Cecilia Holmberg (M)
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3824

Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - CarlMagnus Kälvestam (M)
Förslag till beslut
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse.
Sammanfattning
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina
uppdrag på grund av flytt till annan kommun.
Beslutsunderlag
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M)
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3933

Datum
2020-09-28

§

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - CarlMagnus Kälvestam (M)
Förslag till beslut
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Karlshamn Energi AB.
Sammanfattning
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina
uppdrag på grund av flytt till annan kommun.
Beslutsunderlag
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3934

Datum
2020-09-28

§

Entledigande från uppdrag som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning
AB - Carl-Magnus Kälvestam (M)
Förslag till beslut
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Karlshamn Energi Elförsäljning AB.
Sammanfattning
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina
uppdrag på grund av flytt till annan kommun.
Beslutsunderlag
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3970

Datum
2020-09-28

§

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB Carl-Magnus Kälvestam (M)
Förslag till beslut
att bifalla Carl-Magnus Kälvestams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Karlshamn Energi Vatten AB.
Sammanfattning
I mail 2020-08-25 begär Carl-Magnus Kälvestam (M) att bli entledigad från samtliga sina
uppdrag på grund av flytt till annan kommun.
Beslutsunderlag
Mail från Carl-Magnus Kälvestam (M)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-17

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/1270

Datum
2020-09-28

§

Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Tommy Persson (S)
Förslag till beslut
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Tommy Persson (S) för tiden till och med
2023 års utgång.
Sammanfattning
Torsten Eriksson (S) har avlidit och med anledning härav behöver ny nämndeman
utses.
Socialdemokraterna har till ny nämndeman nominerat Tommy Persson (S).
Beslutet skickas till
Blekinge tingsrätt
Tommy Persson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/556

Datum
2020-09-28

§

Handlingar för kännedom september 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-06-04--2020-09-16.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2018/2807

2/20

2020-06-23 Beslutsuppföljning av genomförandet av
kommunfullmäktiges beslut

2020/2456

13/20

2020-08-17 Sydarkivera sammanträdesprotokoll 2020-06-12

2020/2456

14/20

2020-08-19 Protokollsutdrag Sydarkivera Förbundsstyrelse
2020-03-06

2018/1400

15/20

2020-09-04 DOM Överklagande beslut Laglighetsprövning
enligt kommunallagen, KF § 94/2018 och
KS § 228/2018

2020/2673

16/20

2020-09-08 Missiv och granskningsrapport från revisorerna
rörande måluppfyllelse inom grundskolan

2020/2281

17/20

2020-07-20 Information om avsteg från förbundsordningen
avseende rambesked – Räddningstjänsten
Västra Blekinge (Frågan diskuteras i Samverkansorganet Blekinge Väst)

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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