


Naturvärdesobjekt är skogsområde
med påtagliga naturvärden. Beskrivs som
"framtida nyckelbiotoper"

Ramsarområde, MB 7 kap 27 §. Skall
skyddas mot åtgärder som påtagligt
skadar värdena i området.

Riksintresse för energiproduktion, MB
3 kap 8 §, vindbruk.

Riksintresseområde för kommunikationer,
MB 3 kap 8 §, järnvägsanläggning.

Riksintresseområde för kommunikationer
Sydostlänken MB 3 kap 8 §, framtida
järnvägsanslutning mellan Karlshamn-
Olofström-Älmhult.

Brukningsvärd jordbruksmark, MB
3 kap 4 §. Får exploateras endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen.

Riksintresseområde för kulturmiljö-
vård, MB 3 kap 6 §. Skall skyddas
mot åtgärder som påtagligt skadar
värdena i området.

Naturreservat skyddas genom MB 7 kap
4-8 §§. Till varje reservat finns beslut med
föreskrifter och skötselplan.

Sjöar och vattendrag värdefulla för
naturvården ingår i länsstyrelsens
basinventering. Några av områdena har
även skydd genom Natura 2000, Ramsar,
riksintresse eller naturreservat.

Djur- och växtskyddsområde uppbär
skydd enligt MB 7 kap 12 §. Avsätts för
att skydda sällsynta eller störningskänsliga
djurarter.

Natura 2000 område, klassat som
skyddsvärt enl. EU:s habitat eller
fågeldirektiv, MB 7 kap 27 - 29 §§.
Åtgärder som kan påverka området på
ett betydande sätt kräver tillstånd av
länsstyrelsen.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 6 §. Vattenkraft
samt vattenreglering eller vattenöverled-
ning får inte utföras i Mörrumsån eller i
dess käll- och biflöden.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 2 §. Turismen
och friluftslivets intressen skall särskilt
beaktas inför exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.

Riksintresse för energiproduktion, MB
3 kap 8 §. Områden norr och söder om
Munkahusviken.

Bevarandeplan för jordbruket, länssty-
relsens inventering beskriver, ur natur-
och kulturmiljösynpunkt, välbevarade
odlingsmiljöer.

Ekologiskt känsliga område skyddas
genom MB 3 kap 3 §. Område som så
långt det är möjligt ska skyddas från
åtgärder som kan påverka områdets
karaktär.

Byggnadsstadgan § 38-område. Särskild
hänsyn bör tas för att bibehålla existe-
rande värden inom området.

Riksintresseområde för totalförsvaret, MB 3 kap
9 §. Försvarsintresset har alltid företräde, även
mot andra områden av riksintresse.

Riksintresseområde för värdefulla äm-
nen eller material, MB 3 kap 7 §. Kom-
munens viljeinriktning är att riksintres-
set (diabasutvinning på Stärnö) upphävs.

Riksintresseområde för yrkesfisket,
MB 3 kap 5 §. Områdena utgör fångstom-
råde för bl a, torsk, flatfisk, ål, strömming
och skarpsill.

Biotopskyddsområde skyddas genom
MB 7 kap 11 §. Inom området får inga
verksamheter eller åtgärder bedrivas som
kan skada naturmiljön.

Områden med förordnande om Land-
skapsbildsskyd, enligt naturvårdslagen
19 § (NVL) bör behandlas som kulturre-
servat enligt MB 7 kap 9 §.

Riksintresseområde för yrkesfisket,
MB 3 kap 5 §. Mörrumsån utgör lek- och
vandringsområde för lax.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 4 §. I kustzonen
får fritidsbebyggelse endast uppföras
i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse.

Riksintresse för järnvägar, MB 3 kap 8 §. Blekinge
kustbana och anslutande spår.

Riksintresse för vägar, MB 3 kap 8 §. Europaväg
22 (E:22:an), väg 29 och anslutningar till
Karlshamns hamnar.

Bangård i Stilleryd, föreslaget som nytt
riksintresse för järnvägar, MB 3 kap
8 §.

Riksintresseområde för hamn, MB
3 kap 8 §. Karlshamns hamn utgör riksin-
tresse för kommunikationer. Intresset skall
prioriteras vid eventuella intressekonflikter.

Riksintresseområde för farled, MB 3 kap 8 §.
Farlederna med tillhörande ankringsområde
utgör riksintresse för kommunikationer. Intresset
skall prioriteras vid eventuella intresse konflikter.

RIksintresseområde för friluftsliv, MB
3 kap 6 §. Skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar värdena i området.
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Riksintresseområde för naturvård, MB
3 kap 6 §. Skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar värdena i området.

Område som omfattas av naturvårds-
avtal. Komplement till naturreservat och
biotopskydd och en del av det långsiktiga
skogskyddet.

Nykelbiotop, samrådsplikt enligt MB
12 kap 6 § för åtgärder som påverkar
området. Området har nyckelroll för flora
och fauna.

Sekundärzon

Teritärzon

Primärzon

Influensområde. Stoppområde runt Ronneby
flygflottilj avseende höga objekt.

Influensområde. Hällaryds skärgård (Harö skjutfälts
påverkansområde).

Framtida sträckning av Europaväg 22 mellan
Sölve-Stensnäs.

Riksintresseområde för kommunikationer,
MB 3 kap 8 §. Stationer för resandebyte.

Förklaring till regleringskartan

Bestämmelserna i Miljöbalken (MB), 3-4 kap, anger ett antal
allmänna intressen som ska beaktas vid planering och beslut
enligt plan- och bygglagen (PBL). Kommunen kommer gene-
rellt att tillgodose och bevaka riksintressena i samband med
detaljplanering, bygglovsgivning och förhandsbesked samt
vid annan tillståndsprövning. Se sidan 47 - 49 i
Utvecklingsstrategier.

Föreslaget nytt riksintresse
För att säkersträlla värde inom rikstintresseområde för kom-
munikationer föreslås ett nytt riksintresse för järvägar.
Området skyddas enlgit miljöbalken 3 kap 8§.

Förutom riksintresseområden finns i kommunen
andra lagskyddade områden. Miljöbalken (MB)
och Kulturminneslagen (KML) innehåller ett flertal
olika skyddsformer för både natur- och kulturm-
iljöer. Skyddsvärda områden utan särskilt lagskydd
finns också utpekadei kommunen.

Mieåns vattenskyddsområde. Området delas in i olika zoner
med olika nivå av skyddsbestämmelser.

Naturminnen, yt- och punktobjekt.
Omfattas av skydd enligt MB 7 kap 10 §.
Skyddade objekt av särpräglade naturfö-
remål eller storvuxna träd.

Fornminne, punkt, linje och ytobjekt,
skydd enligt KML 2 kap. Alla forn-
lämningar, kända såväl som okända är
skyddade. Kartan redovisar endast läget
för kända fornlämningar.

Övriga intressen, natur- och kulturmiljöerRiksintressen




