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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2021-12-13  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Olle Gillberg (V) 
4.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Veronika 

Hertelendy (V) och Ingrid Eriksson (V) 
5.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Kerstin 

Gustafson (S) och Magnus Dagmyr (S) 
6.  Återbetalning av Miljöförbundet Blekinge Västs eget kapital 
7.  Renhållningstaxa 2022 Västblekinge Miljö AB 
8.  Renhållningsföreskrifter 2022 Västblekinge Miljö AB 
9.  Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
10.  Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 
11.  Reglemente för socialnämnden 
12.  Revidering av statuter för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium 
13.  Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller 

möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
14.  Borgensramar 2022 
15.  Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt 

borgensram för bolag 
16.  Investeringsbudget 2022-2026 för Stadsvapenkoncernen 
17.  Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 

samverkan och utveckling 2022-2026 
18.  Insatser för att underlätta ytterligare etableringar i Karlshamn 
19.  Beslut om antagande av detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. (Tomatodlingen) 

i Mörrum 
20.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - Robert 

Sandelin (S) 
21.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - 

Mohamed Albuhaisi (L) 
22.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Iman 

Omairat (-) 
23.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Ingrid 

Eriksson (V) 
24.  Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamns Hamn AB - Ted 

Olander (MP) 
25.  Handlingar för kännedom december 2021 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Olle Gillberg (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 19 november 2021 till och med den 
14 oktober 2022 Olle Gillberg (V) till ny ersättare efter Jan-Olof Blom (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-11-19 
 
Beslutet skickas till 
  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Veronika 
Hertelendy (V) och Ingrid Eriksson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 19 november 2021 till och med den 
14 oktober 2022 Veronika Hertelendy (V) till ny ledamot efter Lena Johansson (V) och 
Ingrid Ericsson (V) till ny ersättare efter Veronika Hertelendy (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

6



7



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Kerstin 
Gustafson (S) och Magnus Dagmyr (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 19 november 2021 till och med den 
14 oktober 2022 Kerstin Gustafson (S) till ny ledamot efter Susanne Olsson (S) och 
Magnus Dagmyr (S) till ny ersättare efter Kerstin Gustafson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt Miljöförbundet Blekinge Väst att återbetala 8 450 000 kr i enlighet med 
fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Västs egna kapital har under senare år vuxit sig stort och 
förbundet har en stark finansiell ställning. Förbundets egna kapital var per den 31 
december 2020 drygt 10 450 000. Förbundet anser att en återbetalning om 8 450 000 kr 
av det egna kapitalet till medlemskommunerna är rimlig och i enlighet med 
medlemskommunernas tidigare rekommendation. Förslaget är att återbetalningen sker i 
enlighet med fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. Detta innebär 
Karlshamn 51,32%, Olofström 21,11% och Sölvesborg 27,57%. 
 
Förbundet bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser med nuvarande omständigheter 
även efter återbetalningen av delar av det egna kapitalet. I den mån nya förutsättningar 
blir gällande framöver får dessa hanteras i den ordinarie budgetprocessen i samband 
med att medlemsbidragen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 37/2021 Beslut om återbetalning av förbundets egna kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt Miljöförbundet Blekinge Väst att återbetala 8 450 000 kr i enlighet med 
fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Västs egna kapital har under senare år vuxit sig stort och 
förbundet har en stark finansiell ställning. Förbundets egna kapital var per den 31 
december 2020 drygt 10 450 000. Förbundet anser att en återbetalning om 8 450 000 kr 
av det egna kapitalet till medlemskommunerna är rimlig och i enlighet med 
medlemskommunernas tidigare rekommendation. Förslaget är att återbetalningen sker i 
enlighet med fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. Detta innebär 
Karlshamn 51,32%, Olofström 21,11% och Sölvesborg 27,57%. 
 
Förbundet bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser med nuvarande omständigheter 
även efter återbetalningen av delar av det egna kapitalet. I den mån nya förutsättningar 
blir gällande framöver får dessa hanteras i den ordinarie budgetprocessen i samband 
med att medlemsbidragen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 37/2021 Beslut om återbetalning av förbundets egna kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-16 Dnr: 2021/2582 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 365 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 280 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Återbetalning av Miljöförbundet Blekinge Västs egna kapital 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt Miljöförbundet Blekinge väst att återbetala 8 450 000 kr i enlighet med 
fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Västs egna kapital har under senare år vuxit sig stort och 
förbundet har en stark finansiell ställning. Förbundets egna kapital var per den 31 
december 2020 drygt 10 450 000. Förbundet anser att en återbetalning om 8 450 000 kr 
av det egna kapitalet till medlemskommunerna är rimlig och i enlighet med 
medlemskommunernas tidigare rekommendation. Förslaget är att återbetalningen sker i 
enlighet med fördelningsnyckeln befolkning per den 1 november 2020. Detta innebär 
Karlshamn 51,32%, Olofström 21,11% och Sölvesborg 27,57%. 
 
Förbundet bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser med nuvarande omständigheter 
även efter återbetalningen av delar av det egna kapitalet. I den mån nya förutsättningar 
blir gällande framöver får dessa hanteras i den ordinarie budgetprocessen i samband 
med att medlemsbidragen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 37/2021 Beslut om återbetalning av förbundets egna kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 21 oktober 2021 förslag till 
renhållningstaxa för år 2022 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 Kommunalt avfall 12 % 
 Fastighetsnära insamling 15 % 
 Trädgårdsavfall 6,5 % 
 Slam från fettavskiljare 7,5 % 
 Övrigt slam 57 % 

 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2022 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2022 
Förslag till taxa för renhållning Karlshamn 2022 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för år 2022. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 21 oktober 2021 förslag till 
renhållningstaxa för år 2022 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 Kommunalt avfall 12 % 
 Fastighetsnära insamling 15 % 
 Trädgårdsavfall 6,5 % 
 Slam från fettavskiljare 7,5 % 
 Övrigt slam 57 % 

 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2022 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2022 
Förslag till taxa för renhållning Karlshamn 2022 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-02 Dnr: 2021/2966 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 375 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 278 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Renhållningstaxa 2022 Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 21 oktober 2021 förslag till 
renhållningstaxa för år 2022 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 Kommunalt avfall 12 % 
 Fastighetsnära insamling 15 % 
 Trädgårdsavfall 6,5 % 
 Slam från fettavskiljare 7,5 % 
 Övrigt slam 57 % 

 
Västblekinge Miljö AB föreslår att Karlshamns kommun beslutar att ny renhållningstaxa 
för år 2022 enligt ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2022 
Förslag till taxa för renhållning Karlshamn 2022 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Postadress Besöksadress Telefon  E-post  Internet 
Box 56 Perstorp 0454-593 50 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum 

                                                                                                 Mörrum 2021-10-22 

               Dnr: 21206 

 
 

 Karlshamns kommun 

 Kommunfullmäktige 

  

 

 

 

 

Förslag till renhållningstaxa för år 2022 
 

Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna förslag till 

ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 

 

Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 21 oktober 2021 förslag till renhåll-

ningstaxa för år 2022 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen beslutade 

att lämna förslag till renhållningstaxa år 2022 med följande förändring för Karlshamn: 
 

 Karlshamn 

Kommunalt avfall 12 % 

Fastighetsnära insamling 15 % 

Trädgårdsavfall 6,5 % 

Slam från fettavskiljare 7,5 % 

Övrigt slam 57 % 

 

 

Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa för år 2022 

enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2022. 

 

 

På uppdrag av styrelsen i Västblekinge Miljö AB 

 

 

 

Anna Johansson 

Administrativ chef 

 

 

Bilaga: Taxeförslag 2022 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2021-xx-xx  
Antagen: KF § xx, 2021-xx-xx 
Reviderad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Namn på författningen

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2022 

 

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall. Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, 
avfallsförordningen samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt 
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf. 

I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift erläggas enligt 
överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund. Dessutom skall 
behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.  

Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess entreprenör. 

Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt. 

Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2021 § zzz 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för renhållning 

2 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag den 
siste i faktureringsmånaden.  

Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad, kvartal, 
halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal. Företag 
som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår. 

Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för kärl- och säckavfall 
hushållsavfall. Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från 
Västblekinge Miljö AB. 

Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig för avgifter enligt denna taxa.  Avgiftsskyldigheten kan efter 
överenskommelse mellan Renhållaren och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller 
hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare.  Renhållaren kan häva denna överlåtelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsinnehavaren att denne i 
fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. 

Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635).  
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse, kostnader för 
betalningspåminnelse tillkommer. 

Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat 
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.  

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och vad som framgår 
av de kommunala renhållningsföreskrifterna.  Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala 
renhållningsföreskrifterna. Längre hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle 
och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent taxemässigt. Samma sak gäller 
om sopbehållaren inte varit tillgänglig. 

Utebliven hämtning ska anmälas till Renhållaren inom fem arbetsdagar från det att hämtning uteblivit för 
att Renhållaren ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid. 

Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats för sopbehållare. 
Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren. 

Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och bortforsling 
försvåras. 

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i 
framkomligt skick. 

Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till behållarens 
uppställningsplats. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för renhållning 

3 

Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast installation, tex 
markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren. 

Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 
06:00. 

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för renhållning 

4 

 

    
Taxa 2021 inkl 
moms 

Taxa 2022 inkl 
moms 

Villa och 
fritid    

fast 
avgift 

Rörlig 
avgift 

fast 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Abonnemang kärl 
Interv

all 
Informati

on         
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   

Sommar 140 l kärl restavfall 10   

1 
120,00 

kr 
825,00 kr 

1 
255,00 

kr 
925,00 kr 

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   

Sommar 240 l kärl restavfall 10   

1 
120,00 

kr 

1 085,00 
kr 

1 
255,00 

kr 

1 215,00 
kr 

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10   

Sommar 370 l kärl restavfall 10   

1 
120,00 

kr 

1 360,00 
kr 

1 
255,00 

kr 

1 525,00 
kr 

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   

Helår 140 l kärl restavfall 26   

1 
800,00 

kr 

1 795,00 
kr 

2 
015,00 

kr 

2 010,00 
kr 

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   

Helår 240 l kärl restavfall 26   

1 
800,00 

kr 

2 085,00 
kr 

2 
015,00 

kr 

2 335,00 
kr 

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26   

Helår 370 l kärl restavfall 26   

1 
800,00 

kr 

2 350,00 
kr 

2 
015,00 

kr 

2 630,00 
kr 

        

Maximiljö 
Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 10   

Sommar 
Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 5   

1 
120,00 

kr 
675,00 kr 

1 
255,00 

kr 
756,00 kr 

Tilläggstjänst 
Maximiljö 
sommar 

190 l kärl restavfall 
tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

10 
  

  680,00 kr   760,00 kr 

Maximiljö 
Max 2 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 26 

Helår 
Max 1 - 370 l kärl med 
fyrfackssystem 13   

1 
800,00 

kr 

1 255,00 
kr 

2 
015,00 

kr 

1 405,00 
kr 

Tilläggstjänst 

Maximiljö helår 

190 l kärl restavfall 
tillhörande 
Maximiljöabonnemang 

26 
  

  1 385,00 
kr   1 550,00 

kr 

   
 

    

    I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en 
biokorg och en sorteringsguide     

    En- och tvåfamiljsbostäder ingående i 
gemensamhetslösningar eller har delat kärl betalar fast avgift 
enligt ovan     
        
Dispens 

Helår 

140 l kärl restavfall 13 

Egen 
komposte
ring 
matavfall 

1 
800,00 

kr 
80,00 kr 

2 
015,00 

kr 
90,00 kr 
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Dispens 

Sommar 

140 l kärl restavfall 5 

Egen 
komposte
ring 
matavfall 

1 
120,00 

kr 
130,00 kr 

1 
255,00 

kr 
145,00 kr 

        

Osorterat avfall 140 l kärl  10   

1 
120,00 

kr 
1 650,00 

kr 

1 
255,00 

kr 
1 850,00 

kr 

Sommar 190 l kärl 10   

1 
120,00 

kr 
2 610,00 

kr 

1 
255,00 

kr 
2 925,00 

kr 

  240 l kärl 10   

1 
120,00 

kr 
2 610,00 

kr 

1 
255,00 

kr 
2 925,00 

kr 

  370 l kärl 10   

1 
120,00 

kr 
3 865,00 

kr 

1 
255,00 

kr 
4 330,00 

kr 

Osorterat avfall 140 l kärl  26   

1 
800,00 

kr 
3 180,00 

kr 

2 
015,00 

kr 
3 560,00 

kr 

Helår 190 l kärl 26   

1 
800,00 

kr 
4 980,00 

kr 

2 
015,00 

kr 
5 580,00 

kr 

  240 l kärl 26   

1 
800,00 

kr 
4 980,00 

kr 

2 
015,00 

kr 
5 580,00 

kr 

  370 l kärl 26   

1 
800,00 

kr 
7 190,00 

kr 

2 
015,00 

kr 
8 055,00 

kr 

Gemensam 
Enhetstaxa oavsett 
period för boende     

1 
122,00 

kr 255,00 kr 

1 
255,00 

kr 285,00 kr 
Ö-taxa               
                

  

Miljöavg 

  

Avser fastighet 
som är befriad 

från sophämtning 
genom dispens 

eller annan orsak 

1 
120,00 

kr 
  

1 
255,00 

kr 
  

        
Latrin 

sommar 

45 l latrinkärl 10 

Kärl 
placeras 
vid 
tomtgräns 

0,00 kr 4 430,00 
kr 0,00 kr 4 960,00 

kr 

Latrin 

helår 

45 l latrinkärl 26 

Kärl 
placeras 
vid 
tomtgräns 

0,00 kr 10 
575,00 kr 0,00 kr 11 

845,00 kr 
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Flerbostad och 
övriga 
verksamheter           

Abonnemang kärl 

Inte
rval

l Information         

Matavfall 140 l kärl 10   
950,0

0 kr   

1 
065,0

0 kr 

  Markbehållare 1m³ 10   

4 
510,0

0 kr   

5 
050,0

0 kr 

Sommar 
Markbehållare 1-1,5  
m³ 10   

6 
760,0

0 kr   

7 
570,0

0 kr 

Matavfall 140 l kärl 26   

2 
630,0

0 kr   

2 
945,0

0 kr 

  Markbehållare 1m³ 26   

10 
240,0

0 kr   

11 
470,0

0 kr 

Helår 
Markbehållare 1-1,5  
m³ 26   

15 
350,0

0 kr   

17 
190,0

0 kr 

  140 l kärl 52   

4 
980,0

0 kr   

5 
580,0

0 kr 

  Markbehållare 1m³ 52   

20 
460,0

0 kr   

22 
915,0

0 kr 

  
Markbehållare 1-1,5  
m³ 52   

30 
100,0

0 kr   

33 
710,0

0 kr 

  140 l kärl 104   

10 
950,0

0 kr   

12 
265,0

0 kr 

  Markbehållare 1m³ 104   

45 
025,0

0 kr   

50 
430,0

0 kr 

  
Markbehållare 1-1,5  
m³ 104 

Erbjuds                                           
endast                                                   

i                                                 
kombination                                           

med                                               
restavfall 

  

67 
530,0

0 kr   

75 
635,0

0 kr 

    I samtliga abonnemang ovan ingår leverans av 7 l matavfallspåsar, 
biokorg och sorteringsguide     

140 l kärl 26   

4 
495,0

0 kr   

5 
035,0

0 kr 

Matavfall storkök         
Helår 

140 l kärl 52 

I detta 
abonnemang 

ingår                   
45 liter säckar 

och en 
säckställning   

8 
990,0

0 kr   

10 
070,0

0 kr 

27



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för renhållning 

7 

140 l kärl 104   

17 
975,0

0 kr   

20 
130,0

0 kr 

140 l kärl 26   

6 
095,0

0 kr   

6 
825,0

0 kr 

140 l kärl 52   

12 
170,0

0 kr   

13 
630,0

0 kr 

Matavfall hygienkärl     
Helår 

140 l kärl 104 

I detta 
abonnemang 

ingår                   
45 liter säckar, 

en säckställning 
och kärlbyte vid 

ord. tömning 
  

24 
340,0

0 kr   

27 
260,0

0 kr 
    I samtliga abonnemang ovan ingår 45 l säckar som levereras på 

ordinarie tömningsdag     

140 l kärl 10 
515,0

0 kr 
400,0

0 kr 
575,0

0 kr 
450,0

0 kr 

240 l kärl 10 
620,0

0 kr 
435,0

0 kr 
695,0

0 kr 
485,0

0 kr 

370 l kärl 10 
720,0

0 kr 
505,0

0 kr 
805,0

0 kr 
565,0

0 kr 

660 l kärl 10 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 1 

030,0
0 kr 

580,0
0 kr 

1 
155,0

0 kr 
650,0

0 kr 

Markbehållare 1 m³ 10 

5 
150,0

0 kr 

6 
615,0

0 kr 

5 
770,0

0 kr 

7 
410,0

0 kr 

Markbehållare 3 m³ 10 

7 
210,0

0 kr 

8 
010,0

0 kr 

8 
075,0

0 kr 

8 
970,0

0 kr 

Markbehållare 5 m³ 10 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 8 

240,0
0 kr 

9 
735,0

0 kr 

9 
230,0

0 kr 

10 
905,0

0 kr 

Container 5 m3 10 

7 
210,0

0 kr 

8 
695,0

0 kr 

8 
075,0

0 kr 

9 
740,0

0 kr 

Container 8 m3 10 

10 
300,0

0 kr 

11 
830,0

0 kr 

11 
535,0

0 kr 

13 
250,0

0 kr 

Restavfall                
Sommar 

Container 10 m³ 10 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 12 

360,0
0 kr 

14 
605,0

0 kr 

13 
845,0

0 kr 

16 
355,0

0 kr 

Restavfall 140 l kärl 13 
650,0

0 kr 
685,0

0 kr 
730,0

0 kr 
765,0

0 kr 

Helår 240 l kärl 13 
830,0

0 kr 
710,0

0 kr 
930,0

0 kr 
795,0

0 kr 

  370 l kärl 13 

1 
100,0

0 kr 
745,0

0 kr 

1 
230,0

0 kr 
835,0

0 kr 

  660 l kärl 13 

1 
685,0

0 kr 
840,0

0 kr 

1 
885,0

0 kr 
940,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 13 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 

6 
180,0

0 kr 

7 
490,0

0 kr 

6 
920,0

0 kr 

8 
390,0

0 kr 
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  Markbehållare 3000 13 

8 
240,0

0 kr 

9 
480,0

0 kr 

9 
230,0

0 kr 

10 
615,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 13 

10 
300,0

0 kr 

11 
460,0

0 kr 

11 
535,0

0 kr 

12 
835,0

0 kr 

  Container 5 m3 13 

8 
755,0

0 kr 

10 
310,0

0 kr 

9 
805,0

0 kr 

11 
545,0

0 kr 

  Container 8 m3 13 

12 
360,0

0 kr 

14 
910,0

0 kr 

13 
845,0

0 kr 

16 
700,0

0 kr 

  Container 10 m³ 13 

15 
450,0

0 kr 

17 
775,0

0 kr 

17 
305,0

0 kr 

19 
910,0

0 kr 

Restavfall 140 l kärl 26 

1 
300,0

0 kr 
945,0

0 kr 

1 
455,0

0 kr 

1 
060,0

0 kr 

Helår 240 l kärl 26 

1 
660,0

0 kr 
990,0

0 kr 

1 
860,0

0 kr 

1 
110,0

0 kr 

  370 l kärl 26 

2 
205,0

0 kr 

1 
060,0

0 kr 

2 
470,0

0 kr 

1 
185,0

0 kr 

  660 l kärl 26 

3 
370,0

0 kr 

1 
240,0

0 kr 

3 
775,0

0 kr 

1 
390,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 26 

12 
360,0

0 kr 

14 
570,0

0 kr 

13 
845,0

0 kr 

16 
318,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 26 

16 
480,0

0 kr 

18 
540,0

0 kr 

18 
460,0

0 kr 

20 
765,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 26 

20 
600,0

0 kr 

22 
510,0

0 kr 

23 
070,0

0 kr 

25 
210,0

0 kr 

  Container 5 m3 26 

17 
510,0

0 kr 

20 
210,0

0 kr 

19 
610,0

0 kr 

22 
635,0

0 kr 

  Container 8 m3 26 

24 
720,0

0 kr 

29 
395,0

0 kr 

27 
685,0

0 kr 

32 
920,0

0 kr 

  Container 10 m³ 26 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 

30 
900,0

0 kr 

35 
135,0

0 kr 

34 
610,0

0 kr 

39 
350,0

0 kr 

Restavfall 140 l kärl 52 

2 
605,0

0 kr 

1 
460,0

0 kr 

2 
920,0

0 kr 

1 
635,0

0 kr 

Helår 240 l kärl 52 

3 
325,0

0 kr 

1 
550,0

0 kr 

3 
725,0

0 kr 

1 
735,0

0 kr 

  370 l kärl 52 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 4 

400,0
0 kr 

1 
715,0

0 kr 

4 
930,0

0 kr 

1 
920,0

0 kr 
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  660 l kärl 52 

6 
736,0

0 kr 

2 
080,0

0 kr 

7 
545,0

0 kr 

2 
330,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 52 

24 
720,0

0 kr 

28 
730,0

0 kr 

27 
685,0

0 kr 

32 
180,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 52 

32 
960,0

0 kr 

36 
655,0

0 kr 

36 
915,0

0 kr 

41 
055,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 52 

41 
200,0

0 kr 

44 
600,0

0 kr 

46 
145,0

0 kr 

49 
950,0

0 kr 

  Container 5 m3 52 

35 
020,0

0 kr 

39 
990,0

0 kr 

39 
220,0

0 kr 

44 
790,0

0 kr 

  Container 8 m3 52 

49 
440,0

0 kr 

58 
380,0

0 kr 

55 
375,0

0 kr 

65 
385,0

0 kr 

  Container 10 m³ 52 

61 
800,0

0 kr 

69 
835,0

0 kr 

69 
215,0

0 kr 

78 
215,0

0 kr 

Restavfall 140 l kärl 104 

5 
210,0

0 kr 

3 
730,0

0 kr 

5 
835,0

0 kr 

4 
180,0

0 kr 

Helår 240 l kärl 104 

6 
645,0

0 kr 

4 
085,0

0 kr 

7 
440,0

0 kr 

4 
575,0

0 kr 

  370 l kärl 104 

8 
805,0

0 kr 

4 
630,0

0 kr 

9 
860,0

0 kr 

5 
185,0

0 kr 

  660 l kärl 104 

13 
475,0

0 kr 

5 
915,0

0 kr 

15 
090,0

0 kr 

6 
625,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 104 

49 
440,0

0 kr 

68 
130,0

0 kr 

55 
375,0

0 kr 

76 
305,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 104 

65 
920,0

0 kr 

87 
245,0

0 kr 

73 
830,0

0 kr 

97 
715,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 104 

82 
400,0

0 kr 

106 
355,0

0 kr 

92 
290,0

0 kr 

119 
120,0

0 kr 

  Container 5 m3 104 

70 
040,0

0 kr 

94 
985,0

0 kr 

78 
445,0

0 kr 

106 
385,0

0 kr 

  Container 8 m3 104 

98 
880,0

0 kr 

138 
320,0

0 kr 

110 
745,0

0 kr 

154 
920,0

0 kr 

  Container 10 m³ 104 

Erbjuds endast i 
kombination med 

matavfall eller 
egen kompost 

123 
600,0

0 kr 

166 
000,0

0 kr 

138 
430,0

0 kr 

185 
920,0

0 kr 
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Komprimator 8m3  6 

46 
350,0

0 kr 

51 
785,0

0 kr 

51 
910,0

0 kr 

58 
000,0

0 kr 

Komprimator 8m3  13 

51 
500,0

0 kr 

59 
250,0

0 kr 

57 
680,0

0 kr 

66 
360,0

0 kr 

Komprimator 
Restavfall 

Komprimator 10m3  26 

Abonnemang 
omfattar endast 

tömning av 
kunds egna 
komprimator 59 

740,0
0 kr 

67 
305,0

0 kr 

66 
910,0

0 kr 

75 
380,0

0 kr 
        

Osorterat 140 l kärl 10 
515,0

0 kr 

2 
475,0

0 kr 
575,0

0 kr 

2 
770,0

0 kr 

Sommar 240 l kärl 10 
620,0

0 kr 

3 
115,0

0 kr 
695,0

0 kr 

3 
490,0

0 kr 

  370 l kärl 10 
720,0

0 kr 

4 
260,0

0 kr 
805,0

0 kr 

4 
770,0

0 kr 

  660 l kärl 10 

1 
030,0

0 kr 

6 
855,0

0 kr 

1 
155,0

0 kr 

7 
680,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 10 

5 
150,0

0 kr 

14 
215,0

0 kr 

5 
770,0

0 kr 

15 
920,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 10 

7 
210,0

0 kr 

17 
675,0

0 kr 

8 
075,0

0 kr 

19 
795,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 10 

8 
240,0

0 kr 

22 
185,0

0 kr 

9 
230,0

0 kr 

24 
845,0

0 kr 

  Container 5 m3 10 

7 
210,0

0 kr 

20 
445,0

0 kr 

8 
075,0

0 kr 

22 
900,0

0 kr 

  Container 8 m3 10 

10 
300,0

0 kr 

22 
885,0

0 kr 

11 
535,0

0 kr 

25 
630,0

0 kr 

  Container 10 m³ 10 

Osorterat avfall 

12 
360,0

0 kr 

24 
980,0

0 kr 

13 
845,0

0 kr 

27 
980,0

0 kr 

Osorterat 140 l kärl 26 

1 
300,0

0 kr 

3 
745,0

0 kr 

1 
455,0

0 kr 

4 
195,0

0 kr 

Helår 240 l kärl 26 

1 
660,0

0 kr 

4 
055,0

0 kr 

1 
860,0

0 kr 

4 
540,0

0 kr 

  370 l kärl 26 

2 
205,0

0 kr 

5 
395,0

0 kr 

2 
470,0

0 kr 

6 
040,0

0 kr 

  660 l kärl 26 

Osorterat avfall 

3 
370,0

0 kr 

8 
425,0

0 kr 

3 
775,0

0 kr 

9 
435,0

0 kr 
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  Markbehållare 1000 26 

12 
360,0

0 kr 

32 
505,0

0 kr 

13 
845,0

0 kr 

36 
405,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 26 

16 
480,0

0 kr 

44 
360,0

0 kr 

18 
460,0

0 kr 

49 
685,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 26 

20 
600,0

0 kr 

51 
650,0

0 kr 

23 
070,0

0 kr 

57 
850,0

0 kr 

  Container 5 m3 26 

17 
510,0

0 kr 

47 
890,0

0 kr 

19 
610,0

0 kr 

53 
635,0

0 kr 

  Container 8 m3 26 

24 
720,0

0 kr 

54 
370,0

0 kr 

27 
690,0

0 kr 

60 
895,0

0 kr 

  Container 10 m³ 26 

30 
900,0

0 kr 

59 
605,0

0 kr 

34 
610,0

0 kr 

66 
760,0

0 kr 

Osorterat 140 l kärl 52 

2 
605,0

0 kr 

6 
385,0

0 kr 

2 
920,0

0 kr 

7 
150,0

0 kr 

Helår 190 l kärl 52 

3 
325,0

0 kr 

7 
045,0

0 kr 

3 
725,0

0 kr 

7 
890,0

0 kr 

  240 l kärl 52 

3 
325,0

0 kr 

7 
045,0

0 kr 

3 
725,0

0 kr 

7 
890,0

0 kr 

  370 l kärl 52 

4 
400,0

0 kr 

9 
435,0

0 kr 

4 
930,0

0 kr 

10 
565,0

0 kr 

  660 l kärl 52 

6 
735,0

0 kr 

11 
900,0

0 kr 

7 
545,0

0 kr 

13 
328,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 52 

24 
720,0

0 kr 

56 
865,0

0 kr 

27 
685,0

0 kr 

63 
690,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 52 

32 
960,0

0 kr 

77 
655,0

0 kr 

36 
915,0

0 kr 

86 
975,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 52 

41 
200,0

0 kr 

90 
165,0

0 kr 

46 
145,0

0 kr 

100 
985,0

0 kr 

  Container 5 m3 52 

35 
020,0

0 kr 

83 
895,0

0 kr 

39 
220,0

0 kr 

93 
960,0

0 kr 

  Container 8 m3 52 

49 
440,0

0 kr 

94 
360,0

0 kr 

55 
375,0

0 kr 

105 
685,0

0 kr 

  Container 10 m³ 52 

Osorterat avfall 

61 
800,0

0 kr 

102 
745,0

0 kr 

69 
215,0

0 kr 

115 
075,0

0 kr 

Osorterat 140 l kärl 104 
Osorterat avfall 

5 
210,0

0 kr 

14 
565,0

0 kr 

5 
835,0

0 kr 

16 
310,0

0 kr 
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Helår 240 l kärl 104 

6 
645,0

0 kr 

16 
175,0

0 kr 

7 
440,0

0 kr 

18 
115,0

0 kr 

  370 l kärl 104 

8 
805,0

0 kr 

21 
620,0

0 kr 

9 
860,0

0 kr 

24 
215,0

0 kr 

  660 l kärl 104 

13 
475,0

0 kr 

33 
675,0

0 kr 

15 
090,0

0 kr 

37 
715,0

0 kr 

  Markbehållare 1000 104 

49 
440,0

0 kr 

130 
035,0

0 kr 

55 
375,0

0 kr 

145 
640,0

0 kr 

  Markbehållare 3000 104 

65 
920,0

0 kr 

177 
445,0

0 kr 

73 
830,0

0 kr 

198 
740,0

0 kr 

  Markbehållare 5000 104 

82 
400,0

0 kr 

206 
585,0

0 kr 

92 
290,0

0 kr 

231 
375,0

0 kr 

  Container 5 m3 104 

70 
040,0

0 kr 

191 
575,0

0 kr 

78 
445,0

0 kr 

214 
565,0

0 kr 

  Container 8 m3 104 

98 
880,0

0 kr 

217 
480,0

0 kr 

110 
745,0

0 kr 

243 
580,0

0 kr 

  Container 10 m³ 104 

123 
600,0

0 kr 

123 
600,0

0 kr 

138 
430,0

0 kr 

138 
430,0

0 kr 

          
        

Tilläggstjänster       
        

Avgift för 5 extra hämtningar 
under vecka 25-34       

Abonnemang Kärl 

Inte
rval

l Information         

Matavfall 140 l kärl 5     
630,0

0 kr   
705,0

0 kr 

  140 l kärl 5     
830,0

0 kr   
930,0

0 kr 

Restavfall 140 l kärl 5     
630,0

0 kr   
705,0

0 kr 

  190 l kärl 5     
765,0

0 kr   
855,0

0 kr 

  240 l kärl 5     
905,0

0 kr   

1 
015,0

0 kr 

  370 l kärl 5     

1 
035,0

0 kr   

1 
160,0

0 kr 
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  660 l kärl 5     

1 
175,0

0 kr   

1 
315,0

0 kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 140 l 
restavfall 5     

765,0
0 kr   

855,0
0 kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 240 l 
restavfall 5     

765,0
0 kr   

855,0
0 kr 

  

Minimiljö - 140 l 
matavfall med 370 l 
restavfall 5     

765,0
0 kr   

855,0
0 kr 

  Max 2 5     
765,0

0 kr   
855,0

0 kr 

Osorterat 140 l kärl 5     

1 
250,0

0 kr   

1 
400,0

0 kr 

  190 l kärl 5     

1 
320,0

0 kr   

1 
480,0

0 kr 

  240 l kärl 5     

1 
805,0

0 kr   

2 
020,0

0 kr 

  370 l kärl 5     

2 
075,0

0 kr   

2 
325,0

0 kr 

  660 l kärl 5     

2 
355,0

0 kr   

2 
640,0

0 kr 

        

Extra tömning behållare       

Tilläggstjänst Behållare 

Inte
rval

l Information         

Container 5-10m3 
inom 1 dag st   

3 
605,0

0 kr   

4 
040,0

0 kr Container 
Container 5-10m3 
inom 3 dag st 

Avser endast 
hushållsavfall 

  

3 
325,0

0 kr   

3 
725,0

0 kr 

Markbehållare 1-5 
m3 inom 1 dag st     

3 
335,0

0 kr   

3 
737,0

0 kr Markbehållare 
Markbehållare 1-5 
m3 inom 3 dagar st     

3 
060,0

0 kr   

3 
425,0

0 kr 

Komprimator inom 1 
dag st     

11 
305,0

0 kr   

12 
660,0

0 kr Komprimator 
Komprimator inom 3 
dagar st     

10 
945,0

0 kr   

12 
260,0

0 kr 

Kärl 140-240 l kärl inom 1 
dag st     

405,0
0 kr   

455,0
0 kr 
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370-660 l kärl inom 1 
dag st     

505,0
0 kr   

565,0
0 kr 

140-240 l kärl inom 3 
dag st     

130,0
0 kr   

145,0
0 kr 

370-660 l kärl inom 3 
dag st     

225,0
0 kr   

250,0
0 kr 

  
Latrin 

Extra hämtning 45 l 
latrinkärl inom 3 
dagar 

st 
  

  495,0
0 kr   555,0

0 kr 

        
Gångväg        

Tilläggstjänst Behållare 

Inte
rval

l Information         

Alla behållare 
Antal metrar per 
hämtningstillfälle m 

första två (2) 
meterna är 
kostnadsfria   

0,82 
kr   

0,92 
kr 

  Olåst dörr/grind st     
4,12 

kr   
4,61 

kr 

  Låst dörr/grind st     
8,14 

kr   
9,12 

kr 

  Trappsteg st     
4,12 

kr   
4,61 

kr 

        

Tilläggstjänster 
Hämtning säck på 
ordinarie tur st     

90,00 
kr   

100,0
0 kr 

                

  Framkörningsavgift st     
285,0

0 kr   
320,0

0 kr 
                

  Kärlbyte st     
310,0

0 kr   
345,0

0 kr 
                

  
Enstaka utlämning 
45 l säckar mat st 

Levereras i bunte 
- 20 säckar ingår   

130,0
0 kr   

145,0
0 kr 

        
Lockilock, kärlbyte & 
montering 

Årst
axa 

  155,0
0 kr 

  175,0
0 kr Tilläggstjänst 

Gravitationslås 
Årst
axa 

Kärlbyte och 
montering ingår 
vid nyutsättning   

180,0
0 kr   

200,0
0 kr 
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  Taxa 2021 Taxa 2022 
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE        
Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3    
Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg. 2021 2022 
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer 
jourtillägg.   

           

I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.    
           

    
           

Slamavskiljare Intervall Taxa Taxa            

Ordinarie tur 1 ggr/ år 1 060,00 kr 1 665,00 kr            

                   

Ordinarie tur 2 ggr/år 2 570,00 kr 4 035,00 kr            

                   

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 1 060,00 kr 1 665,00 kr            

                   

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 1 060,00 kr 1 665,00 kr            

                   

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år Vart 3:e år 1 060,00 kr 1 665,00 kr            

                   

Extra tömning slamavskiljare   Taxa Taxa            

Tömning inom 5 arbetsdagar   1 215,00 kr 1 910,00 kr            

                   

Tömning inom 2 arbetsdagar   1 275,00 kr 1 995,00 kr            

                   

Tömning inom 24 timmar   1 400,00 kr 2 200,00 kr            

                   

Tömning inom 2 timmar   2 590,00 kr 4 065,00 kr            
               

    
           

Slutna tankar   Taxa Taxa            

Tömning inom 5 arbetsdagar   1 350,00 kr 2 120,00 kr            

                   

Tömning inom 2 arbetsdagar   1 435,00 kr 2 250,00 kr            

                   

Tömning inom 24 timmar   1 515,00 kr 2 375,00 kr            

                   

Tömning inom 2 timmar   2 585,00 kr 4 060,00 kr            
               

    
           

Minireningsverk Intervall Taxa Taxa            

Ordinarie tur  1 ggr per år 1 375,00 kr 2 160,00 kr            

                   

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 1 375,00 kr 2 160,00 kr            

                   

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 1 375,00 kr 2 160,00 kr            

                   

Extra tömning minireningsverk   Taxa Taxa            

Tömning inom 5 dagar   1 545,00 kr 2 425,00 kr            
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Tömning inom 2 dagar   1 595,00 kr 2 505,00 kr            

                   

Tömning inom 24 timmar   1 720,00 kr 2 700,00 kr            

                   

Tömning inom 2 timmar   2 905,00 kr 4 560,00 kr            

    
           

Torrklosett   Taxa Taxa            

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring   1 395,00 kr 2 190,00 kr            

                  

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring   1 640,00 kr 2 570,00 kr            

    
           

Tillägg   Taxa Taxa            

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3   1 555,00 kr 1 670,00 kr            

                   

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3   300,00 kr 470,00 kr            

                   

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn   460,00 kr 720,00 kr            

                   

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall   125,00 kr 195,00 kr            

                   

Timtid slamsugning ord arbetstid   1 190,00 kr 1 870,00 kr            

                   

Tillägg för öppning av tungt lock   405,00 kr 630,00 kr            

               

Samtidig tömning av spillvattenbrunn   Taxa Taxa            

Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar   525,00 kr 825,00 kr            

                   

Större slammängd än 500 liter tillkommer per påbörjad m3   300,00 kr 470,00 kr            

                   

    
           

Enstaka tömning av spillvattenbrunn   Taxa Taxa            

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar   1 130,00 kr 1 770,00 kr            

                   

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar   1 180,00 kr 1 850,00 kr            

                   

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar   1 305,00 kr 2 045,00 kr            

                   

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h   2 485,00 kr 3 905,00 kr            

                   

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning   4 685,00 kr 7 360,00 kr            

    
           

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider   Taxa Taxa            

Jourtömning trekammarbrunn   4 620,00 kr 7 255,00 kr            

                  

Jourtömning sluten tank  4 910,00 kr 7 705,00 kr            

                  

Jourtömning minireningsverk   4 935,00 kr 7 745,00 kr            
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Abonnemang fettavskiljare    
           

Fettavskiljare    Taxa  Taxa            

Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare   1 165,00 kr 1 250,00 kr            

                  

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare  1 710,00 kr 1 840,00 kr            

                  

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare  2 390,00 kr 2 570,00 kr            

                  

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare  3 750,00 kr 4 030,00 kr            

                   

    
           

Enstaka tömning fettavskiljare    
           

Fettavskiljare    Taxa  Taxa            

Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar   1 327,50 kr 1 425,00 kr            

                  

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  1 875,00 kr 2 015,00 kr            

                  

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  2 550,00 kr 2 740,00 kr            

                  

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar  3 905,00 kr 4 200,00 kr            

                   
 

   
           

Fettavskiljare    Taxa  Taxa            

Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar   1 385,00 kr 1 490,00 kr            

                  

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  1 925,00 kr 2 070,00 kr            

                  

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  2 605,00 kr 2 800,00 kr            

                  

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar  3 960,00 kr 4 255,00 kr            

                   
 

   
           

Fettavskiljare    Taxa  Taxa            

Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar   1 515,00 kr 1 630,00 kr            

                  

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar  2 050,00 kr 2 205,00 kr            

                  

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar  2 735,00 kr 2 940,00 kr            

                  

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar  4 195,00 kr 4 510,00 kr            
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, 
FARLIGT  Taxa 2021 

Taxa 2022 
förslag 

 AVFALL, ELAVFALL     
   

      
   

      
   

 Trädgårdsavfall     Taxa Taxa    

    

 

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 19 hämtningar april-
nov 

1 
060,00 

kr 

1 
130,00 

kr 
   

  
   

      

 Grovavfallshämtning      Taxa Taxa    

    

 

Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 
1,8 meter 

330,00 
kr 

370,00 
kr    

 Information            

 
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, 
avfallet placeras vid      

   

 tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.          

  
   

      

 Hyra 10m3 grovavfallscontainer 1-7 dagar   Taxa Taxa    

    

 

I priset ingår, utsättning, hemtag, hyra och vid hemtag tömning 
och behandlingsavgift 

3 
055,00 

kr 

3 
425,00 

kr 
   

    

 
Extra veckohyra av container, per påbörjad vecka 765,00 

kr 
855,00 

kr    

    

 
Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer 915,00 

kr 

1 
025,00 

kr 
   

    

 
bomkörning, kostnad då leverans varit blockerad 900,00 

kr 

1 
007,50 

kr 
   

   
   

        

 Elavfall och kyl/frys            

 Information            

 Kyl och frys från hushåll kan lämnas på återviningscentral         

 Kostnaden ingår i renhållningsavgiften          

            

 
Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler, 
kostnadsfritt      

   

              

   
   

     
   

 Farligt avfall            

 Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra 
återvinningscentraler.   
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Returpapper/Tidningar    
    
    

Behållare Intervall 
 2022   Taxa  
inkl moms  Anmärkning 

8m3 container 13    9 955,00 kr    
140 l kärl 26       925,00 kr    
190 l kärl 26       925,00 kr    
240 l kärl 26       925,00 kr    
500 l kärl 26    1 235,00 kr   Ej nyutsättning  
8m3 container 26  13 525,00 kr    
140 l kärl 52    2 185,00 kr    
190 l kärl 52    2 185,00 kr    
240 l kärl 52    2 290,00 kr    
500 l kärl 52    2 725,00 kr   Ej nyutsättning  
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  Taxa 2021 Taxa 2022 
Containerhantering, tillfälliga uppdrag        
Samtliga priser avser ordinarie tömning    
För tömning på bestämd tidpunkt liknande tillkommer VMAB:s merkostnader   
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer 
jourtillägg.   
Till priset tillkommer behandlingsavgift    
        
    
Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa Taxa 
tömning container  4-5 m3   785,00 kr 905,00 kr 
        
tömning container  6-8 m3   860,00 kr 990,00 kr 
        
tömning container  10 m3   860,00 kr 990,00 kr 
        
utsättning, hemtagning container 4-5 m3   775,00 kr 890,00 kr 
        
utsättning, hemtagning container 6-8 m3   775,00 kr 890,00 kr 
        
utsättning, hemtagning container 10 m3   775,00 kr 890,00 kr 
        
hyra container/vecka (per påbörjad vecka)   775,00 kr 890,00 kr 

    
        
Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Taxa Taxa 
tömning lastväxlarflak  12 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
tömning lastväxlarflak  22 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
tömning lastväxlarflak  35 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3   925,00 kr 1 065,00 kr 
        
hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka)   385,00 kr 445,00 kr 
        
hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka)   470,00 kr 540,00 kr 
        
hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka)   540,00 kr 620,00 kr 
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                                                                                          Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 
 

 

Sida 1 av 16                                                                                                         SIGN 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE   
Datum:  2021-10-21 
Tid:  kl. 08.30-12.00 
Plats:   Asarumssalen, Rådhuset i Karlshamn  
 

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX 

ORDINARIE LEDAMÖTER SUPPLEANTER KOMMUN 

X Mats Bondesson X Peter Lorentzen Karlshamn 
X Björn Flod  Bodil Friberg Ericsson  Karlshamn 
X Bert-Inge Storck  Wissam Al Massri Karlshamn 
X Rolf Persson  Jenny Bengtsson  Olofström 
X Kent Kullman   Henrik Johansson Olofström 
X Niklas Nordström X Boris Eriksson  Olofström 
 Casper Borgström   Anders Fransson  Sölvesborg 

X Peter Wald   Maria Lindros  Sölvesborg 
X Bengt-Åke Karlsson  Fräs Robert Nygren Sölvesborg 

          

PERSONALREPRESENTANTER       

 
 

         

TJÄNSTEMÄN       

x Susanna Strandberg, vd        

x Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)   

   

 
 
Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 66-80 
 
Justeringsledamöter      Sekreterare 

 
 
 
Mats Bondesson Bengt-Åke Karlsson   Anna Johansson 
 
Expedieras   Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner 
   Styrelseledamöter samt ersättare 
   VMAB  
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2022.  
 
Sammanfattning 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter 
för hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan. Den 1 augusti 2020 trädde 
ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i 
kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter 
hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § 
revideras. 
 
Med anledning av detta har Västblekinge Miljö AB utarbetat ett förslag till nya föreskrifter 
för renhållning i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet har skett tillsammans med 
Miljöförbundet Blekinge Väst och respektive kommuns miljösamordnare. Sedan tidigare 
så har Karlshamn, Sölvesborg och Olofström föreskrifter med likartad utformning med 
vissa avsteg för lokala anpassningar. I samband med uppdateringen föreslås vissa 
mindre förtydliganden samt en förändring i hanteringen av undantag som Miljöförbundet 
förordar. Samtliga förändringar beskrivs i bilaga ”Uppdatering av föreskrifter för 
renhållning”.  
 
Karlshamns kommun föreslås att fastställa bifogade föreskrifter att gälla från 2022-01-
01.  
 
Då förändringarna i huvudsak är redaktionella så bedöms det inte finnas något behov att 
ställa ut föreskrifterna för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Följebrev avfallsföreskrifter, Karlshamn 
Förslag till föreskrifter avfallshantering Karlshamn 
Bilaga 1 Sortering, markerade ändringar 
Bilaga 2 Hämtningsintervall, markerade ändringar 
Bilaga 3 Behållare, markerade ändringar 
Bilaga 4 Transportvägar 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2022.  
 
Sammanfattning 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter 
för hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan. Den 1 augusti 2020 trädde 
ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i 
kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter 
hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § 
revideras. 
 
Med anledning av detta har Västblekinge Miljö AB utarbetat ett förslag till nya föreskrifter 
för renhållning i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet har skett tillsammans med 
Miljöförbundet Blekinge Väst och respektive kommuns miljösamordnare. Sedan tidigare 
så har Karlshamn, Sölvesborg och Olofström föreskrifter med likartad utformning med 
vissa avsteg för lokala anpassningar. I samband med uppdateringen föreslås vissa 
mindre förtydliganden samt en förändring i hanteringen av undantag som Miljöförbundet 
förordar. Samtliga förändringar beskrivs i bilaga ”Uppdatering av föreskrifter för 
renhållning”.  
 
Karlshamns kommun föreslås att fastställa bifogade föreskrifter att gälla från 2022-01-
01.  
 
Då förändringarna i huvudsak är redaktionella så bedöms det inte finnas något behov att 
ställa ut föreskrifterna för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Följebrev avfallsföreskrifter, Karlshamn 
Förslag till föreskrifter avfallshantering Karlshamn 
Bilaga 1 Sortering, markerade ändringar 
Bilaga 2 Hämtningsintervall, markerade ändringar 
Bilaga 3 Behållare, markerade ändringar 
Bilaga 4 Transportvägar 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-02 Dnr: 2021/2966 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 374 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 279 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Renhållningsföreskrifter 2022 Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningsföreskrifter 2022.  
 
Sammanfattning 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter 
för hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan. Den 1 augusti 2020 trädde 
ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i 
kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter 
hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § 
revideras. 
 
Med anledning av detta har Västblekinge Miljö AB utarbetat ett förslag till nya föreskrifter 
för renhållning i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet har skett tillsammans med 
Miljöförbundet Blekinge Väst och respektive kommuns miljösamordnare. Sedan tidigare 
så har Karlshamn, Sölvesborg och Olofström föreskrifter med likartad utformning med 
vissa avsteg för lokala anpassningar. I samband med uppdateringen föreslås vissa 
mindre förtydliganden samt en förändring i hanteringen av undantag som Miljöförbundet 
förordar. Samtliga förändringar beskrivs i bilaga ”Uppdatering av föreskrifter för 
renhållning”.  
 
Karlshamns kommun föreslås att fastställa bifogade föreskrifter att gälla från 2022-01-
01.  
 
Då förändringarna i huvudsak är redaktionella så bedöms det inte finnas något behov att 
ställa ut föreskrifterna för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Följebrev avfallsföreskrifter, Karlshamn 
Förslag till föreskrifter avfallshantering Karlshamn 
Bilaga 1 Sortering, markerade ändringar 
Bilaga 2 Hämtningsintervall, markerade ändringar 
Bilaga 3 Behållare, markerade ändringar 
Bilaga 4 Transportvägar 
Utdrag styrelseprotokoll VMAB 2021-10-21 § 76 
VMAB Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 - förstasida 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-02 Dnr: 2021/2966 

 

Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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                                                                                          Protokoll styrelsemöte 2021-10-21 
 

 

Sida 1 av 16                                                                                                         SIGN 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE   
Datum:  2021-10-21 
Tid:  kl. 08.30-12.00 
Plats:   Asarumssalen, Rådhuset i Karlshamn  
 

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX 

ORDINARIE LEDAMÖTER SUPPLEANTER KOMMUN 

X Mats Bondesson X Peter Lorentzen Karlshamn 
X Björn Flod  Bodil Friberg Ericsson  Karlshamn 
X Bert-Inge Storck  Wissam Al Massri Karlshamn 
X Rolf Persson  Jenny Bengtsson  Olofström 
X Kent Kullman   Henrik Johansson Olofström 
X Niklas Nordström X Boris Eriksson  Olofström 
 Casper Borgström   Anders Fransson  Sölvesborg 

X Peter Wald   Maria Lindros  Sölvesborg 
X Bengt-Åke Karlsson  Fräs Robert Nygren Sölvesborg 

          

PERSONALREPRESENTANTER       

 
 

         

TJÄNSTEMÄN       

x Susanna Strandberg, vd        

x Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)   

   

 
 
Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 66-80 
 
Justeringsledamöter      Sekreterare 

 
 
 
Mats Bondesson Bengt-Åke Karlsson   Anna Johansson 
 
Expedieras   Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner 
   Styrelseledamöter samt ersättare 
   VMAB  
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Postadress Besöksadress Telefon  E-post Internet 
Perstorpsvägen 101-20 Perstorp 0454-593 50 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 91 Mörrum Mörrum 

       Mörrum 2021-10-22  

                       Dnr 21206 
       

 

 

 

Tillsänds: 

Karlshamns kommun 

     

 

 

Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering 

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för 

hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan. Den 1 augusti 2020 trädde ett antal 

ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändring-

arna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefi-

nitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras. 

 

Med anledning av detta har Västblekinge Miljö AB utarbetat ett förslag till nya föreskrifter för 

renhållning i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet har skett tillsammans med Miljöförbundet 

Blekinge Väst och respektive kommuns miljösamordnare. Sedan tidigare så har Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström föreskrifter med likartad utformning med vissa avsteg för lokala 

anpassningar. I samband med uppdateringen föreslås vissa mindre förtydliganden samt en för-

ändring i hanteringen av undantag som Miljöförbundet förordar. Samtliga förändringar be-

skrivs i bilaga ”Uppdatering av föreskrifter för renhållning”. 

 

Karlshamns kommun föreslås att fastställa bifogade föreskrifter att gälla från 2022-01-01. 

 

Då förändringarna i huvudsak är redaktionella så bedöms det inte finnas något behov att ställa 

ut föreskrifterna för allmänheten. 

 

Västblekinge Miljö AB 

 

 

 
Kopia: Diarie VMAB 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2021-xx-xx  
Antagen: KF § xx, 2021-xx-xx 
Reviderad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ 74-75 §§ avfallsförordningen 
(2020:614) (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns 
kommun. 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 
1. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall samt annat avfall under kommunalt ansvar 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808). 
Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hu
shåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

a. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808), det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 
punkterna. 

b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl 
eller säck. Det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall 
Med kärl‐ och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller  
säck, inklusive matavfall. 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med 
definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en 
avfallskod markerad med en asterisk (*). 

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar 
för elutrustning.  

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 
1069/2009/EG och 142/2011/ EU.  

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, 
eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I 
begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i 
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta 
samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är 
mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före 
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets eller verksamhetens kärl- och 
säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) avfall från 
bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma 
som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken (1998:808). 
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 
5. Med tillsynsmyndigheten avses Miljöförbundet Blekinge Väst. 
6. Med renhållaren avses Västblekinge Miljö AB. 
7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller 

annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
8. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och 

andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen 
endast används för  

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten 
och,  

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra mo
tsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare‐och 
fettavskiljare innefattas inte i detta begrepp.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och 
till avfallsförordningen. 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken (1998:808), 
för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren.  

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten. 

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

Betalning och information 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808). Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig om annat inte avtalats med renhållaren. 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem 
som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 
hushållsavfall 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det 
skilt från annat avfall. 

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt 
dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall 
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10 § Avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § dessa föreskrifter 
eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt 
ansvar från fastigheten. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 

Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
anvisade insamlingsplatser för avlämning. 

Verksamheter på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
överenskomna insamlingsplatser för avlämning. 

Enskilda hushåll som har abonnemang för gemensamhetslösning får transportera bort sitt kärl- och säckavfall till 
platsen för den gemensamma lösningen för avlämning. 

 

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. 
Endast sådant avfall som en behållare eller utrymme är avsett för får läggas i dessa.   

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

ANLÄGGANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE OCH ANNAN 
UTRUSTNING 

Anskaffande och ägande 

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 3. 

13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av renhållaren. 

Container får ägas av renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Bottentömmande behållare, enskilda små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar tillhandahålls av nyttjaren. 

Sopsugsanläggning ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska 
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

Anläggande 
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14 § Vid anläggande av enskilda små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd 
mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 
7 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat 
med kran. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med 
fordon utrustat med kran kan utföras. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 750 kilogram eller har en volym på 0,75 
kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger. Maximal vikt förändras med avståndet. Vid 5 meter är vikten högst 1 
500 kilogram. 

Vid installation och anläggande av enskilda små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller 
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av 
avfall från anläggningen. 

Rengöring och tillsyn 

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och 
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom 
buller, lukt och dylikt. 

Behållare och inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara 
svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid 
hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem 
kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där 
sådan används och baklastande bil där sådan används. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska 
tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

Behållare skall senast klockan 06.00, på hämtningsdagen, vara uppställt på hämtningsplatsen. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan 
hämtning sker. Latrinbehållare får inte fyllas till mer än maximalt 75 % av volymen. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna 
avstånd enligt 14 § dessa föreskrifter. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som används. 

Enskilda små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. 
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att 
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locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för små enskilda avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tankar för matavfall får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och 
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När 
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid 
tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt 
filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller 
nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 

Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar ska vara tillgängliga för tömning med 
slamsugningsfordon. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt 
ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig 
anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. 

 

Hämtnings- och transportvägar 

19 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats 
eller vid en av kommunen anvisad plats. 

Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen. 

20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, 
hålls i farbart skick.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. Anvisningar om transportvägar framgår av bilaga 4, Transportvägar. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats 
som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 § dessa föreskrifter. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant 
skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

21 § Kommunen utgör två hämtningsområde. Öar utan broförbindelse till fastlandet samt övriga kommunen. 

22 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 
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Boende i en- och tvåbostadshus kan, i stället för att ha egna kärl, få lämna sitt kärl- och säckavfall vid en gemensam 
avfallslösning.  

Detta under förutsättning av att: 
 avfallslösningen inkluderar kärl för de kommunala avfallsfraktionerna, restavfall, matavfall och 

returpapper.  
 den gemensam avfallslösingen finns inom promenadavstånd från bostaden. 
 antalet behållare är anpassat till den mängd avfall som bildas. 
 den gemensamma avfallslösingen kan drivas utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

uppstår. 

En gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall ansvara för 
uppställningsplats för behållarna. Fast avgift betalas av samtliga medlemmar, rörlig avgift betalas av en 
gemensamhetsförening eller en av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna. 

Boende på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på därför avsedda 
insamlingsplatser på fastlandet. 

Verksamheter på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på insamlingsplats på 
fastlandet efter överenskommelse med renhållaren. 

Åtgärder om föreskrift inte följs. 

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 
st. samt 20 § 2 st. och 5 st. inte följs.  

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle 
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN VERKSAMHETER 

24 § Avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar hushållsavfall. För avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall från verksamheter 
gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall får lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1. 

Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt 
efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.   

Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske minst sex fyra gånger per år och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

Tömning av slam, fett och restprodukter från automatiska fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt 
ansvar görs av verksamhetsutövaren enligt tillverkarens anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en 
god funktion i avskiljaren. Avfallet ska lämnas till renhållaren. 

Tömning av matavfall från tank som genererar avfall under kommunalt ansvar ska ske enligt tillverkarens 
anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR Hushållsavfall 
FRÅN VERKSAMHETER 

Uppgiftsskyldighet 

25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller 
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
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Enligt 4 kap. 9 § 24 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 
behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § 23§ avfallsförordningen (2020:614) till kommunen. 

UNDANTAG 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

26 § Ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken (1998:808) och 30-37 §§ i dessa föreskrifter görs 
skriftligen på särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Anmälan enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) och 28-29 §§ i dessa föreskrifter görs skriftligen på 
särskild blankett och lämnas till tillsynsmyndigheten.  

Blanketten för ansökan/anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan önskat startdatum. Medgivande om 
dispens och andra undantag kan inte fås retroaktivt. 

Dispens och andra undantag kan endast medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Medgivna dispenser och andra undantag är personliga och kan återkallas med omedelbar verkan om 
förutsättningarna för dispensen ändras eller inte uppfylls, om föreskrifterna inte följs eller om ägarförhållanden 
eller nyttjanderättshavare ändras.  

 Ansökan om dispens och undantag från dessa föreskrifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten. Medgivna 
dispenser och undantag är personliga och upphör att gälla om ägarförhållanden eller nyttjanderättshavare 
ändras eller om förutsättningarna för dispensen ändras eller inte uppfylls. Dispens och undantag kan 
endast medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.  

Dispens och undantag gäller i högst sex år om inget annat anges. Medgivande om dispens och undantag 
kan inte fås retroaktivt.  

Miljöavgift enligt renhållarens taxa, debiteras av renhållaren även när dispens eller undantag är beviljat 
om inget annat anges. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall 

27 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten om det sker i 
enlighet med gällande förordningar, lokala föreskrifter för hälsa och miljö, detaljplaner samt rekommendationer 
och brandriskvarningar från räddningstjänsten. 

Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det sker i enlighet med gällande förordningar,  
lokala föreskrifter för hälsa och miljö, detaljplaner samt rekommendationer och  
brandriskvarningar från räddningstjänsten.  

28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall 
från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen (2020:614).  

Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av kompostjorden. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva avser att kompostera matavfall på sin fastighet, ska 
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Avfallet ska ha uppkommit och kunna omhändertas på fastigheten. Dispens 
gäller i högst tio år. 

29 § Kompostering av slam och latrin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet 
med 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614). Komposteringen ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet 
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på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av kompostjorden. 

Omhändertagande av urin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med 5 kap. 
15 § avfallsförordningen (2020:614). Omhändertagande ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet. 
Omhändertagande och spridning av urin på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår.  

Kompostering av latrin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten. Komposteringen ska ske i 
anläggning som är avsedd för ändamålet och kompostmaterialet ska kunna omhändertas på den egna fastigheten. 
Dispens gäller i högst tio år.  

Omhändertagande av urin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten. Omhändertagandet 
ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet. Avfallet ska ha uppkommit och kunna omhändertas på 
fastigheten. Dispens gäller i högst tio år 

Utsträckt hämtningsintervall 

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som sorterar ut allt matavfall för kompostering på den egna 
fastigheten, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten enligt 28 §, beställa hämtning av restavfallet var fjärde 
vecka. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om tillsynsmyndigheten konstaterar att matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om 
tillsynsmyndigheten på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på 
det sätt som medgivits eller uppgivits. 

 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från  
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning,  
kan efter anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 28 §, beställa hämtning av restavfallet var  fjärde vecka. 

31 § För enskilda små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

32 § För fettaskiljare kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till tillsynsmyndigheten 
medges förlängt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Dispens gäller i högst sex år om inget annat anges. 

Gemensamma avfallsbehållare 

33 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan om dispens till 
tillsynsmyndigheten få använda gemensam avfallsbehållare. Detta under förutsättning att avfallet bedöms kunna 
rymmas i behållare av normal storlek. En av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna skall vara 
betalningsansvarig för abonnemangets rörliga avgift samt ansvara för uppställningsplats för behållarna. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

Uppehåll i hämtning 

34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges uppehåll 
i hämtning av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten.  Detta under förutsättning att fastigheten inte ska 
nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. Dispens gäller i högst ett år om inget annat 
anges. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin vid fastigheten kan efter ansökan  
till tillsynsmyndigheten medges om en fastighet inte ska nyttjas under en sammanhängande  
period av minst sex månader. Dispens gäller i högst tre år.  

Befrielse från hämtning 
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35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från hämtning av kommunalt avfall, slam och latrin vid fastigheten. Detta under förutsättning att det finns 
särskilda skäl och att byggnader på fastigheten inte är bebodda och inte används för normalt nyttjande. Dispens 
gäller i högst sex år om inget annat anges. 

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten medge dispens från hämtning av hushållsavfall, slam och 
latrin vid fastigheten. Detta under förutsättningen att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan 
omhänderta avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Befrielse från all kommunal avfallshantering 

36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges befrielse 
från all kommunal avfallshantering av avfall under kommunalt ansvar vid fastigheten. Detta under förutsättning att 
byggnader på fastigheten inte är bebodda och befinner sig i obeboeligt skick. Dispens gäller i högst sex år om inget 
annat anges.  

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten medge dispens från all kommunal avfallshantering. Detta är 
under förutsättning att byggnader på fastigheten inte är bebodda och befinner sig i obeboeligt skick enligt 
tillsynsmyndighetens bedömning. 

Miljöavgift tas inte ut av renhållaren. 

Övriga undantag 

37 § Tillsynsmyndigheten kan även i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter. Detta under förutsättning att 
särskilda skäl föreligger enligt tillsynsmyndighetens bedömning samt att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

Tillsynsmyndigheten kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från denna 
renhållningsordning. 

IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 2020-
06-03  upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.  
 
 
Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan 
olägenhet inte uppkommer. Abonnenten ansvarar för att material är löst vid tömningstillfället så kärl lätt kan tömmas. 
 

Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på emballering m.m. Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avfall som inte är  avfall 
under kommunalt ansvar 
(till exempel bygg- och 
rivningsavfall från 
omfattande byggverksamhet 
på fastigheten. OBS! Gäller 
t o m utgången av år 2022 
(se SFS 2020:601) 

Detta avfall ska hanteras 
separat från avfall under 
kommunalt ansvar 
hushållsavfall 

 Hämtning av bygg- och 
rivningsavfall kan beställas från 
renhållaren 

Bygg- och rivningsavfall 
ska sorteras ut i 
åtminstone fraktionerna 
trä, mineral (som består 
av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten), metall, 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken. 

 Bygg- och rivningsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. Större 
mängder hänvisas till VMAB:s 
anläggning i Mörrum. 
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glas, plast och gips. 
Farligt avfall  Följande produkter eller ämnen 

utgör exempel på vad som ska 
hanteras som farligt avfall: 
- Färg, lackavfall samt hartser, 
- Limavfall (exempel 
kontaktlim, epoxilim, spackel), 
- Lysrör (exempelvis 
lågenergilampor, solarierör, 
halogenlampor) 
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier (exempelvis 
fix och framkallare) 
- Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Annat starkt surt eller 
alkaliskt avfall (exempelvis 
frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
- Avfall som innehåller 
kvicksilver (exempelvis 
termometrar, barometrar, 
reläer) 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall får inte 
blandas. 

Farligt avfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral  
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Grovavfall  Grovavfall som utgör avfall 
under kommunalt ansvar 
hushållsavfall behöver på 
grund av avfallets egenskaper 
hanteras separat från annat 
avfall under kommunalt 
ansvar. hushållsavfall 

Grovavfall från hushåll för 
separat borttransport av 
renhållaren ska i den mån det 
är möjligt, buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. Grovavfallet ska 
förses med märkning som 
klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

 

Grovavfall från hushållen lämnas 
vid återvinningscentral. All övrig 
transport av grovavfall från 
fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. Hämtning 
från fastighet kan beställas separat 
enligt kommunens avfallstaxa. 

Trädgårdsavfall  ska sorteras ut och hållas skiljt 
från annat grovavfall  

För abonnenter med 
abonnemang med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i kärlet och 
inte packas så hårt att 
tömningen försvåras. Säck, 
snöre eller annat för 
emballering får inte användas. 

Trädgårdsavfall från hushållen 
lämnas vid återvinningscentral. All 
övrig transport av trädgårdsavfall 
från fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. Hämtning 
kan beställas separat enligt 
kommunens avfallstaxa. Hämtning 
av trädgårdsavfall sker separat från 
hämtning av annat grovavfall. För 
abonnemang med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet 
läggas löst i kärlet och inte packas 
så hårt att tömningen försvåras.  
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Trädgårdsavfall i form av 
invasiva arter 

ska sorteras ut och hållas skiljt 
från annat trädgårdsavfallavfall 

Ska förpackas i säck eller påse 
så spridningsrisken 
elimineras. 

Trädgårdsavfall i form av invasiva 
arter från hushållen lämnas vid 
återvinningscentral som brännbart 
grovavfall. 

Mindre mängder kan läggas i 
kärlet för restavfall under 
förutsättning att kärlets volym 
räcker till. 

Latrin ska avskiljas och hållas skilt 
från annat avfall  

ska samlas i tunna som ska 
vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. 

Latrintunnor borttransporteras 
från fastighet genom kommunens 
försorg.  

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt 
från annat avfall 

från hushåll ska läggas i påse 
som tillhandahålls av 
renhållaren. Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren förpackas i 
särskild påse, säck eller 
lämnas i tank av typ som 
godkänts av avfallsansvariga 
nämnden. 

Matavfall borttransporteras från 
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som 
kommunen tillhandahåller.  
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Slam och 
fosforfiltermaterial från 
enskilda små 
avloppsanläggningar 

ska vara åtkomligt för tömning 
i den anläggning där det 
genereras 

Filtermaterial från fosforfällor 
och andra jämförbara filter 
ska vara förpackat eller 
tillgängligt på ett sådant sätt 
att hämtning kan utföras av 
fordon utrustat med kran eller 
suganordning.  

 

 

Fett från fettavskiljare ska vara åtkomligt för tömning 
i den anläggning där det 
genereras 

-  

Fett från mekaniska 
fettavskiljare 

Töms själv av brukaren. 
Sorteras som matavfall 

emballeras som matavfall  

Matfetter och frityroljor om 
mängden per 
hämtningstillfälle överstiger 
1 liter 

- ska förvaras i behållare med 
tätslutande lock. Maximalt 1 
liter flytande emballerat 
avfall får läggas i behållare 
för restavfall, om det kan ske 
utan att emballaget går 
sönder. Större mängd 
matfetter eller frityroljor 
lämnas på 
återvinningscentraler.  

Matfetter och frityroljor från 
hushåll kan lämnas på 
återvinningscentraler 
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Döda sällskapsdjur samt 
avfall från husbehovsjakt, 
högst 10 kilogram per 
hämtningstillfälle. 

- ska förpackas väl innan det 
läggs i behållare för 
restavfall. Mindre 
sällskapsdjur (maxstorlek 
hund) kan även grävas ner på 
den egna fastigheten, förutsatt 
att graven är så djup att djur 
hindras från att gräva upp 
kroppen, att ingen misstanke 
om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för 
olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

 

Större djur eller större 
mängd sådant avfall 

Det vill säga andra djur än 
döda sällskapsdjur samt avfall 
från husbehovsjakt 
överstigande 10 kilogram 

Kontakta veterinär. Gällande 
föreskrifter från 
Jordbruksverket ska beaktas.  

 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och matavfall. 
Blandas före detta livsmedel 
med annat avfall utgör den 
blandade fraktionen före 

- Före detta livsmedel från 
butik ska av avfallslämnaren 
[förpackas i särskild påse, 
säck eller lämnas i tank av 
typ som godkänts av 
avfallsansvariga nämnden]. 
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detta livsmedel och är APB 
enligt definitionen. 

 

Stickande och skärande 
avfall 

Bland annat kanyler och 
sprutor 

Ska förpackas i skyddande 
hölje innan det läggs i 
behållare för kärl- och 
säckavfall, så att inte 
skärskador eller annan 
olägenhet uppstår.  
 
Kanyler ska läggas i speciell 
behållare som tillhandahålls 
av apotek och lämnas till 
apotek som kommunen har 
avtal med.  
 

 

Förpackningar I enlighet med definitionen av 
förpackning i Förordningen om 
producentansvar för 
förpackningar (2014:1073) 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlingssystem 
som tillhandahålls av kommunen 
eller producent 

Returpapper Avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av tidningar 
eller tidningspapper.  

(tidningar: tidningar, 
tidskrifter, direktreklam, 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlingssystem 
som tillhandahålls av kommunen 
eller den som kommunen anlitar 
för insamlingen. (Gäller fr o m 
22-01-01, SFS 2020:1302). 
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kataloger och liknande 
produkter av papper, 
tidningspapper: papper som 
tidningar trycks på) 

I enlighet med definitionen av 
förpackning i Förordningen om 
producentansvar för 
returpapper (2014:1074) 

Kasserade bilbatterier I enlighet med definitionen av 
batteri i batteriförordningen 
(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att 
batterisyra/innehåll rinner ut 

Ska lämnas i de insamlingssystem 
som tillhandahålls av producent 
eller på återvinningscentral 

Kasserade bärbara 
batterier. Om kasserade 
produkter innehåller lösa 
bärbara batterier ska dessa 
plockas ur. Är de bärbara 
batterierna inbyggda i 
produkten hanteras den som 
avfall från elutrustning 

I enlighet med definitionen av 
bärbart batteri i 
batteriförordningen (2008:834) 

- Ska lämnas i de insamlingssystem 
som tillhandahålls av producent 
eller på återvinningscentral 

Konsumentelavfall Skrymmande 
konsumentelavfall ska sorteras 
ut och hållas skiljt från annat 
grovavfall. Smått elavfall ska 

- Konsumtenelavfall lämnas vid 
återvinningscentral. Hämtning av 
skrymmande konsumentelavfall 
kan beställas med tjänster för 
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sorteras ut och hållas skiljt från 
kärl- och säckavfall.  

grovavfall enligt kommunens 
avfallstaxa.  

Läkemedel I enlighet med definitionen av 
läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för läkemedel 

ska lämnas i behållare/påse 
som tillhandahålls av 
apoteket 

Lämnas till apotek  
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     Bilaga 2 
Hämtningsintervall 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i 
veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller en eller två gånger 
per vecka. 

Från flerbostadshus och verksamheter som sorterar ut allt matavfall kan hämtning av restavfall 
tillhandahållas en gång var fjärde vecka. 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en 
gång varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång per vecka under juni och 
juli. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång 
varannan vecka under perioden mitten av maj – mitten av september. Renhållaren tillhandahåller 
även hämtning en gång i veckan under juni och juli. 

4. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan 
vecka under perioden mitten av mars – mitten av november 

5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka. För fritidsboende sker hämtning av latrin en gång 
varannan vecka under perioden mitten av maj – mitten av september 

6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsmyndighetens beslut 
eller i annat fall efter behov på fastighetsägarens beställning. 

7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för 
enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. 

8. Tömning av andra enskilda små avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller efter vad som 
krävs för anläggningens funktion eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

9. Tömning av fettavskiljare sker minst 6 4 gånger per år eller med det intervall som krävs för 
anläggningens funktion eller enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

10. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av grovavfall från en- eller tvåbostadshus. 

11. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av kyl och frys från en- eller tvåbostadshus. 

12. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av returpapper normalt en gång varannan 
vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i veckan eller en gång var fjärde vecka. 

13. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av returpapper en gång var 
fjärde vecka.  

14. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av returpapper en gång var fjärde 
vecka under perioden mitten av maj – mitten av september.. 

15. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i yrkesmässig verksamhet. (gäller från och med ex 2023-01-01) 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Karlshamns 
kommun.
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Föreskriftsbilaga, behållare för avfallshantering m.m.  
 
Följande behållare används för avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall och förpackningar i kommunen 
 

Typ av behållare  Storlek  Används till följande  Instruktion  

Kärl 140 l 

190 l 

240 l 

370 l 

660 l 

Matavfall (endast 140 l) 

Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall 
hushållsavfall, tidningar och 
förpackningsmaterial samt 
wellpapp  

Trädgårdsavfall (endast 370 
l) 

 

Rullhäckar 800 l Wellpapp  

Containrar 5, 8, 10 m3  Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall 
hushållsavfall, tidningar och 
pappersförpackningar samt 
wellpapp 
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Krantömda markbehållare 800 l 

1300 l 

3 m3 

5 m3 

Matavfall (800 l samt 1300 
l) 

Restavfall, osorterat 
kommunalt avfall 
hushållsavfall (3 m3 samt 5 
m3) 

 

Kräver godkännande av 
renhållaren 

Container Lastväxlarflak 10 m3  12 m3 Grovavfall som utgör 
kommunalt avfall 
Hushållens grovavfall 

 

Lastväxlarflak 10- 36 m3  Restavfall och osorterat 
kommunalt avfall 
hushållsavfall från 
sopsugsanläggningar och 
liknade anläggningar 

Kräver godkännande av 
renhållaren 

Latrinkärl 45 l Latrin som utgör 
kommunalt avfall från 
hushåll 
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Bilaga 4 

 

Transportvägar för fordon 
 

 
Transportvägar  
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon 
för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas 
utformning är en av flera aspekter som påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt 
säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.  
 
Krav  
1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är möjligt vara placerade på ett sådant 

sätt i förhållande till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med 
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. 

 
Rekommendationer  
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta.  
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 
4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, 

kan dispens sökas hos kommunen, väghållare eller fastighetsägaren.  
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån 

minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, 
förskolor eller äldreboenden.  

6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på 
hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2.  

7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.  
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) 

ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.  
9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 

Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering 
som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns 
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och 
växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. 

10. Transportvägar (inklusive garage, täckta pelarhallar eller andra platser där 
hämtningsfordon ska framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan 
accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och kommunen har gett godkännande 
för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.  

11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller 
trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon 
som ska användas. I figur 1 och figur 2 ges exempel på mått för en baklastande 
hämtningsbil.  

12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall. 
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Figur 1 Fri höjd och bredd 

 

Figur 2 Vändplatser 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande ändringar:  
 
att i andra stycket i § 9 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet, samt  
 
att talartiden för gruppledare ändras till 10 minuter och att övrigas talartid sätts till 2 
minuter obegränsat antal gånger.  
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden.  
 
Förslaget är att ett sådant regelverk även ska gälla för kommunfullmäktige och att 
regelverket läggs in i Arbetsordningen för kommunfullmäktige under en egen rubrik, 
Deltagande på distans.  
 
Därutöver föreslås arbetsordningen justeras under rubrikerna Tid och plats för 
sammanträden, Ändringar i sammanträdesordningen, Protokollsjusterare, Talarordning 
och ordning vid sammanträdena, Interpellationer, Valberedning samt Expediering och 
publicering. Även förslag om att göra ett tillägg av rubriken Budgetdebatt och att föra in 
bestämmelserna under 41 § Justering av protokollet under 20 § Protokollsjusterare 
föreligger. 
 
Ändringarna ovan är av förtydligande karaktär och syftar till att göra regelverket mer 
lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande ändringar:  
 
att i andra stycket i § 9 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet, samt  
 
att talartiden för gruppledare ändras till 10 minuter och att övrigas talartid sätts till 2 
minuter obegränsat antal gånger.  
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden.  
 
Förslaget är att ett sådant regelverk även ska gälla för kommunfullmäktige och att 
regelverket läggs in i Arbetsordningen för kommunfullmäktige under en egen rubrik, 
Deltagande på distans.  
 
Därutöver föreslås arbetsordningen justeras under rubrikerna Tid och plats för 
sammanträden, Ändringar i sammanträdesordningen, Protokollsjusterare, Talarordning 
och ordning vid sammanträdena, Interpellationer, Valberedning samt Expediering och 
publicering. Även förslag om att göra ett tillägg av rubriken Budgetdebatt och att föra in 
bestämmelserna under 41 § Justering av protokollet under 20 § Protokollsjusterare 
föreligger. 
 
Ändringarna ovan är av förtydligande karaktär och syftar till att göra regelverket mer 
lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar på följande tillägg i andra stycket i § 9: Ledamoten ska 
inte heller distraheras av annan aktivitet, exempelvis bilkörning, cykling eller 
promenader.   
 
Marie Sällström (S) yrkar på att talartiden för gruppledare ändras till 10 minuter och att 
övrigas talartid sätts till 2 minuter obegränsat antal gånger.  
 
Elin Petersson (M), Charlott Lorentzen (MP) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till Marie 
Sällströms yrkande.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-02 Dnr: 2020/2862 
 

 
 

Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 371 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 274 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  

 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden.  
 
Förslaget är att ett sådant regelverk även ska gälla för kommunfullmäktige och att 
regelverket läggs in i Arbetsordningen för kommunfullmäktige under en egen rubrik, 
Deltagande på distans.  
 
Därutöver föreslås arbetsordningen justeras under rubrikerna Tid och plats för 
sammanträden, Ändringar i sammanträdesordningen, Protokollsjusterare, Talarordning 
och ordning vid sammanträdena, Interpellationer, Valberedning samt Expediering och 
publicering. Även förslag om att göra ett tillägg av rubriken Budgetdebatt och att föra in 
bestämmelserna under 41 § Justering av protokollet under 20 § Protokollsjusterare 
föreligger. 
 
Ändringarna ovan är av förtydligande karaktär och syftar till att göra regelverket mer 
lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-02 Dnr: 2020/2862 

 

 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 
Gäller från: lagakraftvunnet beslut, 2021-01-01 
Antagen: KF § 45, 2019-04-08 
Reviderad: KF § 27, 2020-04-06,  
KF § 167, 2020-12-07, KF § x, datum 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725), KL, och 

andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 

1 § 

Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 31 ersättare. 

Presidium 

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör 

kommunfullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige. 

Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens samtliga funktioner när 

ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

2

 
 

Ålderspresidenten 
 
 

3 § 

Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på 

ålderspresidenten att vara ordförande. 

 
Fyllnadsval till presidiet 

 
 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 

ska kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 

tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

 
Upphörande av uppdrag och ansökan om att behålla uppdrag 

 
 

5 § 

Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör 

uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 

ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 

bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan 

uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet. 

 
Tid och plats för sammanträdena 

 
 

6 § 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i januari, juli och 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

3

 
 

augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

Sammanträde ska vara avslutat senast kl. 22.00. 

Kommunfullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras 

koalitionsvis/partivis. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger bestämma 

att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall 

ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som önskar deltaga på distans ska 

senast två dagar före sammanträdet anmäla det till kommunkansliet. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och 

tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

Deltagande på distans 

 

7 §  

Kommunfullmäktige ska i första hand sammanträda fysiskt. Kommunfullmäktige får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Av denna anledning ska hybridmöten undvikas. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndkansliet. 
Ordföranden, i samråd med vice ordförandena, avgör om närvaro får ske på distans.  

 

8 §  

Nämndsekreteraren skickar i god tid innan mötet ut en videomöteslänk till ledamot som ska delta 
på distans. Länken skickas till ledamotens kommunala e-postadress (@karlshamn.se). Länken får 
inte vidaresändas till privata e-postadresser eller till obehöriga.  

Vid deltagande på distans ansvarar ledamoten för att ansluta i sådan tid att ledamoten är inloggad 
innan upprop. 

Ledamot som deltar på distans ska tillse att ledamoten syns och hörs väl genom sin placering 
framför kameran och om det behövs använda headset. Ledamoten ska vid behov delta i 
utbildningar och testmöten samt själv säkerställa att enheten som används för mötet är laddad och 
uppdaterad.  

 

83



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

4

 

 

9 §  

I det fall kommunfullmäktige beslutar om att stänga dörrarna ska ledamot som deltar på distans se 
till att inga obehöriga kan ta del av vad som sägs och se det som visas på bild under sammanträdet. 
Ordföranden ska försäkra sig om att så inte sker genom att ställa frågor till distansdeltagaren.  

Ledamot som deltar på distans ska inte delta i andra möten samtidigt. Ledamoten ska inte heller 
distraheras av exempelvis bilkörning, cykling eller promenader.  

Vid deltagande på distans ska kameran vara påslagen under hela sammanträdet. I de fall kameran 
automatiskt kan kopplas ner, ska ledamoten se till att kameran är aktiv under beslut, omröstning 
och när ledamoten talar. Mikrofonen ska alltid vara avstängd när ledamoten inte talar.  

 

10 §  

När ledamot deltar på distans ska ledamoten kunna se en överblicksbild över sammanträdeslokalen.   

 
Extra sammanträde 

 
 

11 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 
Ändringar i sammanträdesordningen 

 
 

12 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa 

in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 

Kommunstyrelsens förslag till budget och årsredovisning ska från tillkännagivande hållas tillgänglig på 

kommunens webbplats. 
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Tillkännagivande av sammanträdena 
 
 

13 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje 

ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 

behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar emot. 

I 5 kap. 14 – 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

14 § 

Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för 

sammanträdet. 

Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar 

kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 

ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 

 
 

15 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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16 § 

Beslutsunderlaget i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje 

ledamot och ersättare före sammanträdesdagen. Handlingarna i varje ärende ska finnas 

tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Undantagsvis kan handlingar delges i begränsad omfattning om det finns särskilda skäl 

och ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bedömer att ett ärende måste 

behandlas. 

Kallelse och beslutsunderlag skickas elektroniskt. 

Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 

vid vilket de avses bli ställda. 

 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

 
 

17 § 

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 

ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat 

upprop eller lämnar sammanträdet före dess slut ska anmäla detta till sekreteraren. 

 
18 § 

När en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 

sammanträde inleds tjänstgöringen vid det ärende som följer direkt på det ärende som 

pågick när ledamoten anmälde att ledamoten lämnar. Om särskilda skäl föreligger beslutar 

ordföranden om att inträde kan ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 
Upprop 

 
 

19 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet. 
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I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop 

förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs. 

 
Protokollsjusterare 

 
 

20 § 

Sedan uppropet har förrättats enligt 15 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande 

fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om 

tid för justeringen. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 

ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller 

hon har lett. Om en justerare anmäler jäv i ett ärende, bör en annan justerare utses för den 

paragrafen i protokollet som redovisar ärendets handläggning.  

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

 
Turordning för handläggning av ärendena 

 
 

21 § 

Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för 

ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 

med i tillkännagivandet. 

Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
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Yttranderätt vid sammanträdena 

 
22 § 

Rätt att delta i överläggningen har 

- kommunalråd och oppositionsråd, 

- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling 

av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs, 

- ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt 

- ordföranden i en nämnd, en kommunfullmäktigeberedning, en styrelseordförande 

eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 

hålls med anledning av svaret 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 
23 § 

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 

kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett 

ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

 
24 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna och de 

helägda kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
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25 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om kallelsen, ärendenas handläggning samt om 

lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

 
 

26 § 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller 
hon anmält sig och blivit uppropad. 

 
 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till en replik på 

högst 2 minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs omedelbart efter den talare 

som har ordet då begäran om att få göra repliken framställs. Den talare som har gjort anförandet 

och den talare som har gjort repliken har rätt till ytterligare varsitt inlägg på högst två minuter.  

Om flera talare begär replik på samma anförande ska replikerna behandlas i den ordning som 

talarna begärt replikerna. Ett replikskifte ska avslutas innan nästa talare som begärt replik får 

ordet.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 

ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 

hans eller hennes anförande. 

Den som önskar ställa en ordningsfråga ska begära att få ställa frågan. I första hand ska 

anmälan ske genom tillhandahållen digital lösning, i andra hand ska anmälan ske genom 

handuppräckning. En ordningsfråga bryter talarlistan, och ordet ska omedelbart ges till den 

som begär det. Ordningsfrågan ska gälla formerna för mötets genomförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 

sammanträdet. 
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Yrkanden 

 
 

27 § 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 

uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge 

det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

det skriftligt. 

 
Deltagande i beslut 

 
 

28 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 

innan beslutet fattas. 
 
 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 

 
Omröstningar 

 
 

29 § 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster elektroniskt. I andra hand 

genomförs omröstningarna så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 

enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Omröstningar i ärenden om val eller anställning av personal sker med slutna valsedlar. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 

röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 
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30 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
Motioner 

 
 

31 § 

En motion 

- ska vara skriftlig, 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag 

- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller ett sammanträde med 

kommunfullmäktige 

- debatteras i fullmäktige efter beredning i nämnd. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 
Företagens initiativrätt 

 
 

32 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

kommunfullmäktige får ta ställning till. 
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Interpellationer 

 
 

33 § 

Interpellationer får ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en 

nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i 

sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund samt 

till ordföranden i en gemensam nämnd. 

En interpellation ska vara skriftlig och inges av en ledamot. Den ska lämnas in till 

kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 

det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den 

ordförande i en nämnd till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 

ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd eller 

till ordföranden i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 

uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellant och svarande har rätt till varsitt anförande á 5 minuter samt varsin replik á  

2 minuter innan debatten släpps fri för kommunfullmäktiges samtliga ledamöter, 

interpellanten och svaranden. Talartid för samtliga under den fria debatten är obegränsat 

antal inlägg á 2 minuter.  
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Frågor 

 
 

34 § 

En fråga ska vara skriftlig och inges av en ledamot till kommunkansliet senast klockan 12.00 

den sammanträdesdag vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte 

vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Allmänpolitisk sakdebatt 

35 § 

Kommunfullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en 

allmänpolitisk sakdebatt kring ett avgränsat ämnesområde. Vilket ämnesområde som ska vara 

föremål för debatten beslutas av presidiet inför varje debatt. 

Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i 

kommunfullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för 

kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i övrigt 

totalt 10 minuter. 

 

 

Beredning av ärendena 
 
 

36 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de 

kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
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Återredovisning från nämnderna 

 
 

37 § 

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas 

reglemente. 

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

 
 

38 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 

39 § 

Presidiet bereder revisorernas budget. 
 
 
 
 Budgetdebatten  

 

40 §  

Talarordningen för gruppledarnas inledande anförande bestäms i fallande skala i förhållande till 

antalet valda ledamöter i kommunfullmäktige. De rekommenderade talartiderna för  gruppledarna  

är totalt 7 minuter. Rekommenderad talartid för övriga ledamöter är 3 minuter. Vad som gäller för 

repliker framgår av 26 § 2st.  i denna arbetsordning.  
 

Valberedning 
 
 

41 § 

På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige inom 

sig en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i kommunfullmäktige invalt parti 

samt lika många personliga ersättare. 
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Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla 

med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval. 

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 

föregående beredning.  På valberedningens sammanträden ska protokoll 

föras. I övrigt bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. 

 
Justering av protokollet 

 
 

41 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 

ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller 

hon har lett. 

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Reservation 

42 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 

som har fastställts för justering av protokollet. 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 

dag sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
 
 

Expediering och publicering 
 
 

43 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 

besluten i protokollet. 
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Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och kommundirektören kontrasignerar kommunfullmäktiges 

skrivelser och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte 

kommunfullmäktige beslutar annat. 

 
44 § 

Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som 

föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i 

den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

 
Allmänhetens frågestund 

 
 

45 § 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 

följande sammanträden med kommunfullmäktige: 

1 när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, och 

2 sedan kommunfullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund 

ska ske vid ett kommande sammanträde. 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras 

och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna 

upplysningar under den.
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder med följande ändring:  
 
att i andra stycket i § 13 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden. 
 
Förslaget är att ett sådant regelverk läggs in i Arbetsordningen för styrelse och nämnder 
under en egen rubrik, Deltagande på distans.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att anta reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder med följande ändring:  
 
att i andra stycket i § 13 lägga till ”annan aktivitet” efter distraheras av och innan 
exemplen på aktivitet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden. 
 
Förslaget är att ett sådant regelverk läggs in i Arbetsordningen för styrelse och nämnder 
under en egen rubrik, Deltagande på distans.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 2021-10-01 
 
Yrkanden 
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar på följande tillägg i andra stycket i § 13: Ledamoten ska 
inte heller distraheras av annan aktivitet, exempelvis bilkörning, cykling eller 
promenader.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Samtliga nämndsekreterare 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-02 Dnr: 2018/3879 
 

 
 

Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 372 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 275 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Sammanfattning 
 
Den 9 mars 2021, § 75, gav kommunstyrelsen, med anledning av ett nämndinitiativ, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett regelverk för digitala nämnd- och 
styrelsesammanträden. Bakgrunden till nämndinitiativet var att det saknas nationella 
riktlinjer samt att kommunen idag inte har något regelverk som reglerar deltagande vid 
digitala nämnd- och styrelsesammanträden. 
 
Förslaget är att ett sådant regelverk läggs in i Arbetsordningen för styrelse och nämnder 
under en egen rubrik, Deltagande på distans.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft 
Utredare Anna Persson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Samtliga nämndsekreterare 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2020-04-30 
Antagen: KF § 28, 2020-04-06, KF § x, datum   

   

FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för styrelse och övriga 
nämnder

 

 

 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 

Utöver vad som föreskrivs om styrelse och övriga nämnder i kommunallagen (2017:725) och andra 
författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om 
det finns avvikande bestämmelser i speciallag.  

Vad som nedan sägs om nämnder gäller också för styrelsen.  

 

Sammansättning 

1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente.  

Tidpunkt för sammanträden 

2 § 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Nämnden ska senast vid första sammanträdet varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det extra sammanträdet.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för 
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska 
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.  

3 § 

När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas. 
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Kallelse 

4 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.   

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och samtliga handlingar i ärendena, om inte hinder 
möter på grund av lag eller annan författning.  

Offentliga sammanträden 

5 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.  

Krisledningsnämnden får, om den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats påkallar 
det, besluta att nämnd för viss tid inte får hålla offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 

6 § 

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämnar upplysningar. Även anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 
vad som är föreskrivet i KL.  

Ordföranden  

7 § 

Det åligger nämndens ordförande 

- att leda nämndens arbete och sammanträden, 
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- kalla till sammanträde i enlighet med lag och denna arbetsordning,  

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, och 

- bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Det åligger nämndens ordförande att kontakta ersättare för att säkerställa att nämnden är beslutsför.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i 29 § i reglementet för 
kommunstyrelsen. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

8 § 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldste ledamoten.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

Förhinder 

9 § 

En ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 
Kansliet ska underrätta ordföranden om detta, om det finns risk att nämnden inte blir beslutsför.  

Ersättares tjänstgöring 

10 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionerligt, tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. Vid  kompletteringsval inträder nyvald 
ersättare i turordning efter partiers tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 
protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen.  

Deltagande på distans 

11 §  

Nämnden ska i första hand sammanträda fysiskt. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Av denna anledning ska hybridmöten undvikas. Sammanträdeslokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndkansliet. 
Ordföranden, i samråd med vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordföranden, avgör 
om närvaro får ske på distans.  

12 §  

Nämndsekreteraren skickar i god tid innan mötet ut en videomöteslänk till ledamot som ska delta på 
distans. Länken skickas till ledamotens kommunala e-postadress (@karlshamn.se). Länken får inte 
vidaresändas till privata e-postadresser eller till obehöriga. Vid anslutning till möte med ärenden 
som innehåller sekretessreglerade uppgifter ska tvåfaktorsinloggning användas.  

Vid deltagande på distans ansvarar ledamoten för att ansluta i sådan tid att ledamoten är inloggad 
innan upprop. 

Ledamot som deltar på distans ska tillse att ledamoten syns och hörs väl genom sin placering 
framför kameran och om det behövs använda headset. Ledamoten ska vid behov delta i utbildningar 
och testmöten samt själv säkerställa att enheten som används för mötet är laddad och uppdaterad.  

13 §  

Ledamot som deltar på distans ska se till att inga obehöriga kan ta del av vad som sägs och se det 
som visas på bild under sammanträdet. Ordföranden ska försäkra sig om att så inte sker genom att 
ställa frågor till distansdeltagaren.  

Ledamot som deltar på distans ska inte delta i andra möten samtidigt. Ledamoten ska inte heller 
distraheras av exempelvis bilkörning, cykling eller promenader.  

Vid deltagande på distans ska kameran vara påslagen under hela sammanträdet. I de fall kameran 
automatiskt kan kopplas ner, ska ledamoten se till att kameran är aktiv under beslut, omröstning och 
när ledamoten talar. Mikrofonen ska alltid vara avstängd när ledamoten inte talar.  

14 §  

När ledamot deltar på distans ska ledamoten kunna se en överblicksbild över sammanträdeslokalen.   

Ledamot och tjänstgörande ersättare får delta i sammanträde på distans om det kan ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

15 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 
mellan partierna.  

Yrkanden 

16 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden menar att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.  

Deltagande i beslut 

17 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation.  

Reservation 

18 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll 

19 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
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Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.  

20 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.  

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunen författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivningsmottagare 

21 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

Undertecknade av handlingar 

22 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden eller andre vice ordförande, och vid förfall för dessa den ledamot som 
nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet, och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

Utskott  

23 § 

Det framgår av nämndernas reglementen om kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas ett 
arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott efter godkännande från 
kommunfullmäktige eller krisledningsnämnden. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en 
ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas.  

Utskottet sammanträdet på tid och plats som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. Ordföranden 

105



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för styrelse och nämnder

7 

ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet 
får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Beredning av ärenden 

24 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnderna i dess helhet bör beredas av ett utskott eller presidiet om 
beredning behövs. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

Delegation  

25 §  

Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i enlighet med KL. Ärenden enligt 
6 kap. 38 § KL får inte delegeras. Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning 
som antas av nämnden.  

Nämnden får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

Anmälan av beslut 

26 §  

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 
anmälans till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
genom laglighetsprövning.  

Beslut som fattats av ordförande, eller annan ledamot som nämnden har utsett, i brådskande ärenden 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglementet för socialnämnden från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021, § 161, att ändra namnet på 
omsorgsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2022. Som en följd av 
detta behöver namnet ändras i reglementet för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Reglemente för socialnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Författningssamlingen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-16 Dnr: 2018/3872 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 276 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  

 
 
Reglemente för socialnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglementet för socialnämnden från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021, § 161, att ändra namnet på 
omsorgsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2022. Som en följd av 
detta behöver namnet ändras i reglementet för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Reglemente för socialnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndkontorschef
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2022-01-01  
Antagen: KF § 218, 2018-12-17 
Reviderad: KF § 114, 2020-09-28, KF § 71, 2021-05-03, KF § x, xxxx-xx-xx

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för socialnämnden

 

        

Reglemente för socialnämnden 
 

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 13 ledamöter och 13 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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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för socialnämnden 

 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade samt nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta 
personer. Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 

Nämnden ansvarar för kommunens 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 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 är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. 

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 samverka med utbildningsnämnden i frågor som rör båda nämnderna.  

Nämnden ansvarar för att teckna hyreskontrakt för 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). 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för socialnämnden 

 

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.  

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.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för socialnämnden 

 

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.  

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.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för socialnämnden 

 

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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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera statuterna för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium enligt förslag 
med följande ändring: 
 
att även kulturnämndens presidium ska innefattas i § 5. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-09-02, § 138, att instifta Karlshamns kommuns 
ungdomsledarstipendium och fastställde följande statuter: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor). 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden.  
 
Fritidsnämnden slogs 2019-01-01 samman med tekniska nämnden och bildade teknik- 
och fritidsnämnden. Därför föreslås nu att stipendiets statuter revideras enligt följande: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor) tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
Förslag till revidering av ungdomsledarstipendiet 2021-10-07 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Delegationen för utseende av ungdomsledarstipendiat 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera statuterna för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium enligt förslag 
med följande ändring: 
 
att även kulturnämndens presidium ska innefattas i § 5. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-09-02, § 138, att instifta Karlshamns kommuns 
ungdomsledarstipendium och fastställde följande statuter: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor). 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden.  
 
Fritidsnämnden slogs 2019-01-01 samman med tekniska nämnden och bildade teknik- 
och fritidsnämnden. Därför föreslås nu att stipendiets statuter revideras enligt följande: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor) tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
Förslag till revidering av ungdomsledarstipendiet 2021-10-07 
 
Yrkanden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Mats Dahlbom (C) yrkar på att även kulturnämndens presidium ska innefattas i § 5.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Delegationen för utseende av ungdomsledarstipendiat 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-07 Dnr: 2021/2816 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 376 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 277 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Revidering av statuter för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera statuterna för Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-09-02, § 138, att instifta Karlshamns kommuns 
ungdomsledarstipendium och fastställde följande statuter: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor). 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden.  
 
Fritidsnämnden slogs 2019-01-01 samman med tekniska nämnden och bildade teknik- 
och fritidsnämnden. Därför föreslås nu att stipendiets statuter revideras enligt följande: 
 
§ 1 Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet i Karlshamn. 
 
§ 2 Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor) tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
§ 3 Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess 
utdelning och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fritidsnämnden teknik- och fritidsnämnden. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-07 Dnr: 2021/2816 

 

Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
Förslag till revidering av ungdomsledarstipendiet 2021-10-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Delegationen för utseende av ungdomsledarstipendiat 
Teknik- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut   
Beslut: KF § 138, 1991-09-02 
Justerat: KF § 86, 2009-06-17, KF § XX, 2021-XX-XX

 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Ungdomsledarstipendiet

 
 
 

Ungdomsledarstipendiet 
 
Bakgrund 
 
Bertil Danås lämnade år 1990 en motion till kommunfullmäktige med förslaget att kommun-
fullmäktige skulle besluta om att inrätta ett stipendium för ungdomsledare i Karlshamn och i 
motionen framhölls att en omfattande ungdomsverksamhet bedrivs inom föreningslivet i 
kommunen, vilket skapar en meningsfylld fritid men också innebär en fostrande gärning där 
kamratskap och ansvar är riktmärken. Stipendiefondens uppgift skulle vara att ungdomsledare  
i Karlshamn som under många år utfört ett uppoffrande och gagnerikt arbete inom föreningslivet 
skulle kunna erhålla ett stipendium som tack och erkänsla för samhällsinsatser av bestående värde  
 
Statuter 

 
§ 1 
 
Stipendiet utdelas årligen till ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för förenings- 
livet i Karlshamn. 
 
§ 2 
 
Stipendiet utgör tiotusen kronor (fr.o.m. år 2009 med 25 000 kronor) tjugofemtusen (25 000) 
kronor. 
 
§ 3 
 
Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen. 
 
§ 4 
 
Stipendiet utdelas första gången vid tidpunkt som bestäms av delegationen för dess utdelning 
och därefter i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
§ 5 
 
Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och fritidsnämnden teknik- och fritidsnämnden. 
 
_____
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bevilja utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB, samt 
 
att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att genomföra en försäljning av 
fastigheten Hällaryd 1:139. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat en rekommendation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande Investeringsbudget 2022 – 2024 för 
Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022, där investeringen som avser 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en kostnad om 21 miljoner 
kronor år 2022 inte inryms.  
 
Rekommendationen gällande investeringsbudget 2022-2024 samt borgen 2022 omfattar 
endast pågående investeringar, säkerhets- och miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
investeringar där det finns risk att förlora bidrag, eftersom låneutrymmet är kraftigt 
begränsat. (Investeringsbudgen och borgensramen för Karlshamnsbostäder AB 2022 
tillåter inte heller att investeringen görs 2021.)  
 
Fastigheten kommer att stå tom i det fall som borgen inte beviljas. Detta skulle innebära 
negativ ekonomisk resultatpåverkan för Karlshamnsbostäder AB. Bedömningen görs 
därför att en försäljning i sådant fall bör ske för att begränsa den ekonomiska påverkan. 
Målet om att utöka antal bostadstäder i Hällaryd kan fortfarande möjliggöras om en 
privat aktör köper fastigheten, med samma ändamål.   
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 får anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet till 
försäljning av fastighet Hällaryd 1 139(2) 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 
139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till att-sats 2.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bevilja utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB, samt 
 
att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att genomföra en försäljning av 
fastigheten Hällaryd 1:139. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat en rekommendation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande Investeringsbudget 2022 – 2024 för 
Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022, där investeringen som avser 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en kostnad om 21 miljoner 
kronor år 2022 inte inryms.  
 
Rekommendationen gällande investeringsbudget 2022-2024 samt borgen 2022 omfattar 
endast pågående investeringar, säkerhets- och miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
investeringar där det finns risk att förlora bidrag, eftersom låneutrymmet är kraftigt 
begränsat. (Investeringsbudgen och borgensramen för Karlshamnsbostäder AB 2022 
tillåter inte heller att investeringen görs 2021.)  
 
Fastigheten kommer att stå tom i det fall som borgen inte beviljas. Detta skulle innebära 
negativ ekonomisk resultatpåverkan för Karlshamnsbostäder AB. Bedömningen görs 
därför att en försäljning i sådant fall bör ske för att begränsa den ekonomiska påverkan. 
Målet om att utöka antal bostadstäder i Hällaryd kan fortfarande möjliggöras om en 
privat aktör köper fastigheten, med samma ändamål.   
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 får anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet till 
försäljning av fastighet Hällaryd 1 139(2) 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 
139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till att-sats 2.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med liggande förslag.  
 
Protokollsanteckning 
 
Magnus Gärdebring (M) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Jag vill förtydliga att jag tillstyrker att Karlshamnsbostäder AB får godkännande att 
genomföra en försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 oberoende av frågan om tilldelad 
borgensram. Frågan om borgensram behandlas separat under annat ärende. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-11 Dnr: 2021/2845 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller 
möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bevilja utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB, samt 
 
att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att genomföra en försäljning av 
fastigheten Hällaryd 1:139 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat en rekommendation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande Investeringsbudget 2022 – 2024 för 
Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022, där investeringen som avser 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en kostnad om 21 miljoner 
kronor år 2022 inte inryms.  
 
Rekommendationen gällande investeringsbudget 2022-2024 samt borgen 2022 omfattar 
endast pågående investeringar, säkerhets- och miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
investeringar där det finns risk att förlora bidrag, eftersom låneutrymmet är kraftigt 
begränsat. (Investeringsbudgen och borgensramen för Karlshamnsbostäder AB 2022 
tillåter inte heller att investeringen görs 2021.)  
 
Fastigheten kommer att stå tom i det fall som borgen inte beviljas. Detta skulle innebära 
negativ ekonomisk resultatpåverkan för Karlshamnsbostäder AB. Bedömningen görs 
därför att en försäljning i sådant fall bör ske för att begränsa den ekonomiska påverkan. 
Målet om att utöka antal bostadstäder i Hällaryd kan fortfarande möjliggöras om en 
privat aktör köper fastigheten, med samma ändamål.   
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 får anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal 
borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet till 
försäljning av fastighet Hällaryd 1 139(2) 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 
139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-11 Dnr: 2021/2845 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 2(2) 

 

§ 68 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet 
till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 2021/2638 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja borgen på 21 
miljoner kronor för projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
att frågan om försäljning av Hällaryd 1:139 är av principiell beskaffenhet och ska lyftas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
att ställa sig bakom en försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139, för att undvika negativ 
ekonomisk resultatpåverkan, i det fall kommunfullmäktige inte beviljar borgen för 
projektering och ombyggnation av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår i ärendena Investeringsbudget 2022 – 
2024 för Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022 beslut som inte inrymmer 
investeringen för projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en 
kostnad om 21 miljoner kronor år 2022. Investeringsbudgen och borgensramen för 
Karlshamnsbostäder AB 2022 tillåter inte heller att investeringen görs 2021.  
 
Om borgen inte beviljas för investeringen kommer fastigheten att stå tom. Detta skulle 
innebära negativ ekonomisk resultatpåverkan. Bedömningen görs därför att en 
försäljning i sådant fall bör ske.  
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Karlshamnsbostäder AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-01 Dnr: 2021/2638 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller 
möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja borgen för 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
att frågan om försäljning av Hällaryd 1:139 är av principiell beskaffenhet och ska lyftas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
att ställa sig bakom en försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139, för att undvika negativ 
ekonomisk resultatpåverkan, i det fall kommunfullmäktige inte beviljar borgen för 
projektering och ombyggnation av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås i ärendena Investeringsbudget 2022 – 
2024 för Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022 att fatta beslut som inte 
inrymmer investeringen för projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till 
en kostnad om 21 miljoner kronor år 2022. Investeringsbudgen och borgensramen för 
Karlshamnsbostäder AB 2022 tillåter inte heller att investeringen görs 2021.  
 
Om borgen inte beviljas för investeringen kommer fastigheten att stå tom. Detta skulle 
innebära negativ ekonomisk resultatpåverkan. Bedömningen görs därför att en 
försäljning i sådant fall bör ske.  
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Karlshamnsbostäder AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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Från: Kristina Söderling (Kristina.Soderling@karlshamnsbostader.se)
Skickat: 22.09.2021 14:53:29
Till: Cecilia Bernhardsson
Kopia: Åsa Nygren; Marie Nilsson; Therese Ericsson; Ola Persson

Ämne: Ärende Stadsvapnets styrelse
Bifogad fil: Till Stadsvapnet 2021-09-22.docx;Styrelseprotokoll 2021-09-21.pdf

Extern avsändare: Därför behöver du vara lite extra försiktig. Klicka inte på några länkar eller öppna bifogade filer
om du känner dig osäker på avsändaren eller innehållet. Om du behöver hjälp, kontakta IT tel. 1137

 

Hej!
 
Översänder ärende till Stadsvapnets nästa styrelsemöte.
 
Kristina Söderling
VD
 
Karlshamnsbostäder 
Kyrkogatan 21
Box 53, 374 21 KARLSHAMN
www.karlshamnsbostader.se
 
0766-078154
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Sida 1

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00 
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

Karlshamn 2021-09-22 

Till Stadsvapnets styrelse 
 
Ansökan kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
 
Härmed ansöker Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen för 21 mkr för att 
fortsätta projektering för ombyggnad av Kommunalhuset i Hällaryd, 
fastighetsbeteckning Hällaryd 1:139. Om borgen ej beviljas ansöker vi om möjlighet 
att få sälja fastigheten, Hällaryd 1:139. 
 
Enligt tidigare styrelsebeslut avsågs att bygga om Kommunalhuset samt att uppföra 6 
st marklägenheter till en kostnad av ca 30 mkr. Nu avses endast ombyggnad av 
kommunalhuset. 
 
Bifogar styrelseprotokoll 2021-09-21, se beslut §51. 
 
Kristina Söderling 
VD 
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Sida 1

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

Protokoll 4
Karlshamn 2021-09-21

Förstasida till protokoll från sammanträde med 
styrelsen för Karlshamnsbostäder AB
Tid: 21 september 2021, kl. 13.00-16.00
Plats: Kyrkogatan 21

Närvarande

Ledamöter:
Ola Persson, Ordf. Barbro Olsson
Rune Andersson, v. ordf. Markus Lindberg 
Magnus Olsson Britt Jämstorp 
Ulf Lind Ulrika Berggren
Sven-Åke Svensson Hélène Nordin  
Claes-Göran Mårlind                

Övriga
Kristina Söderling, VD 
Therese Eriksson, Ekonomichef
Yvonne Danielsson, facklig representant

Utsedda att justera
Ola Persson
Magnus Olsson

Tid för justering av protokoll
Se datering av digitala underskrifter på sista sidan.

Vid sammanträdet behandlades ärenden
§§ 43 -- 52
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Sida 2

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

§ 43
2021-09-21

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande. 

§ 44
2021-09-21

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare utses Therese Eriksson och till att justera dagens protokoll väljs Magnus Olsson 
jämte ordförande.

§ 45
2021-09-21

Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 46
2021-09-21

Föregående protokoll
Protokoll från 2021-06-15 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.
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Sida 3

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

§ 47
2021-09-21

Utdelade uppdrag
a) Översyn pensionsavtal

Ekonomichef har tidigare informerat att vårt pensionsavtal idag bryter mot 
kollektivavtalet. 
VD informerar om status; KPA håller på att göra ett beräkningsunderlag för flytten. 
Utifrån beräkningsunderlaget krävs en förhandling med parterna. 

b) Omsättning lån
Låneförfall 2021-09-15: 127 mkr (låneref. KI_82798 samt KI_81546) har refinansieras 
och lagts ihop till ett lån med rörlig ränta, 0,10 %. Låter det ligga kvar som rörligt och tar 
upp det på styrelsemötet i november igen.  

c) Studentlägenheter
Genomgång av nyttjande av studentboenden och indikationer på behovet av 
studentboenden framgent. Till styrelsemötet i november ska ledningsgruppen arbeta fram 
ett förslag på hur vi går vidare.

d) Ombyggnad LSS Höralyckan och Recordvägen
Avvaktar besked från Kommunstyrelse avseende genomförandet.

e) Preliminär investeringsbudget 2022-2026
En preliminär justerad investeringsbudget för 2022-2026 har lämnats till Stadsvapnet 
2021-09-17. Den totala budgeten per projekt är oförändrad men fördelningen mellan åren 
är justerad. 

f) Hällaryd
VD redogör för projektrapport Hällaryd. Felaktig uppgift i bilagan, bokfört värde är 408 
tkr. 

g) Översyn sponsorpolicy
Ordförande och VD lämnar önskemål om att se över sponsorpolicyn. Magnus Olsson 
och Hélène Nordin bildar tillsammans med Marknadschef Elisabeth Bååth arbetsgrupp.
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Sida 4

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

§ 48
2021-09-21

Rapporter
a) Resultatrapport 31 augusti

Ekonomichef redogör för utfall per 2021-08-31.  

b) Likviditetsrapport 31 augusti
Ekonomichef redogör för likviditetsrapport per 2021-08-31.

c) Lånereskontra 31 augusti
Ekonomichef redogör för lånereskontra per 2021-08-31. 
Snitträntan uppgår till 0,7493 % per 2021-08-31.

d) Tertialrapport kommunen
Ekonomichef redogör för tertialrapporten.

e) Redovisning skatter och avgifter
VD redogör för att skatter och avgifter är betalda i tid.

f) Marknad
Marknadschef beskriver i bilaga 8 marknadsläget. 

g) Projektstatus
Teknik & utvecklingschef beskriver i bilaga 9 projektstatus. 

h) Bosociala frågor
Bosocial chef beskriver i bilaga 10 det bosociala arbetet i bolaget.

i) Internkontroll
VD redogör status för årets interna kontrollarbete.

j) Försäkringar
VD redogör för bolagets försäkringar. 

k) Viktiga avtal
VD informerar om bolagets viktiga avtal.
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Sida 5

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

l) Utkast Affärsplan 2022-2024
VD redogör för utkastet till Affärsplan 2022-2024. Beslut på Affärsplan 2022-2024 tas på 
styrelsemötet i november. 

m) Information Covid-19
VD informerar om vilka åtaganden bolaget gjort samt hur restriktionerna nu succesivt 
lättar.

n) Organisation
VD informerar om att bolaget den 3 september träffat en förlikning med Ledarna 
gällande ärendet i Arbetsdomstolen. 
VD redogör för den nya organisationen som började gälla den 1 september. 

o) Övrigt
VD har varit på en första träff i VD-utbildningen. 
Ordförande och vice ordförande kommer åka på Allmännyttans Ordförandeträff. 
VD informerar om fem skatteförslag för fler hyresrätter som är framtagna av 
Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. 
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Sida 6

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

§ 49
2021-09-21

Delårsrapport

Styrelsens beslut
Att godkänna förslag till Delårsrapport och skicka in den till kommunen. 

Sammanfattning
Ordförande redogör kortfattat för delårsrapporten. Resultatet per 2021-08-31 slutar på 23 015 tkr 
(fg år 27 449 tkr).

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 16 § 49, Delårsbokslut.
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Sida 7

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
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§ 50
2021-09-21

VD-instruktioner

Styrelsens beslut
Att fastställa Attest- och delegationsordning daterad 2021-09-21.

Sammanfattning
Ekonomichef redogör för Attest- och delegationsordning. 

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 17 § 50, Attest- och delegationsordning 2021-09-21.  
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§ 51
2021-09-21

Hällaryd

Styrelsens beslut
Att ansöka till Stadsvapnet om kommunal borgen för 21 mkr för att fortsätta projektering för 
ombyggnad av Kommunalhuset i Hällaryd, Hällaryd 1:139. Om borgen ej beviljas ansöker vi om 
möjligheten att få sälja fastigheten, Hällaryd 1:139.

Sammanfattning
Ordförande redogör för förslag att gå vidare med Kommunalhuset i Hällaryd.

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 18 § 51, Hällaryd 2021-09-21.  
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§ 52
2021-09-21

Övrigt
Nästa möte är styrelsekonferensen 2021-11-18 – 2021-11-19. Vi kommer ha rundtur i beståndet 
och sedan fortsätta på Eriksberg. 
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 § 53
2021-09-21

Avslut
Mötet avslutas av Ordförande.
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseledamot: Magnus Olsson

Ekonomichef: Therese Eriksson

Ordförande: Ola Persson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: MAGNUS OLSSON
Date: 2021-09-22 13:17:26
BankID refno:  1ea7a1c0-ad3d-4c24-ab51-89ac3e5ecc02

Signed by: Anna Maria Therese Eriksson
Date: 2021-09-22 13:57:37
BankID refno:  5be59581-7a04-41cd-9869-cac9c36bf11c

Signed by: OLA PERSSON
Date: 2021-09-22 07:21:22
BankID refno:  08b196a0-1f2e-4770-951c-e20cba70cb81

142



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, samt 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Västblekinge Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag, helägda dotterbolag, 
NetPort Science Park AB samt Västblekinge Miljö AB uppgår till 3 551 mnkr om detta 

143



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

förslag beviljas. I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning 
med 358 000 tkr jämfört med föregående år samt en begränsning endast till att omfatta 
investeringar som är pågående, säkerhets- och miljöpåverkande samt myndighetskrav.  
 
Begräsningen beror på att låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är 
under prövning hos Kommuninvest.  
 
Vad gäller ökningen per bolag samt begräsning av borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad 
2021-10-08 med bilagor. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 358
Övriga
Västblekinge Miljö AB 41 67 67 67 67 0
NetPort Science Park AB 19 24 24 24 24 0
Totalt 2 270 2 761 3 054 3 412 3 551 358  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 67 2021 Borgensramar 2022 
Borgensramar 2022 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB sätts 
till 541 848 000 kr.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons 
ändringsyrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på att-sats 10 rörande borgen för NetPort Science 
Park AB och yrkar på att borgen för det aktuella bolaget sätts till 0 kr.  
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings avslagsyrkande.  
 
Marie Sällström (S) och Christel Friskopp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande borgensram för 
Karlshamnsfastigheter AB och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på avslagsyrkandet rörande borgensram för 
NetPort Science Park AB och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Slutligen ställer ordförande proposition bifall mot avslag på övriga yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandena.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna deltar i beslutet, men kan komma att ändra sig till fullmäktige 
baserat på vilka uppgifter som kommer att uppkomma från tjänstemännen till 
fullmäktigemötet. Vi väljer att inte yrka på återremiss eftersom vi ser att det är viktigt att 
beslut fattas i år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, samt 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Västblekinge Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag, helägda dotterbolag, 
NetPort Science Park AB samt Västblekinge Miljö AB uppgår till 3 551 mnkr om detta 
förslag beviljas. I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning 
med 358 000 tkr jämfört med föregående år samt en begränsning endast till att omfatta 
investeringar som är pågående, säkerhets- och miljöpåverkande samt myndighetskrav.  
 
Begräsningen beror på att låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är 
under prövning hos Kommuninvest.  
 
Vad gäller ökningen per bolag samt begräsning av borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad 
2021-10-08 med bilagor. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 358
Övriga
Västblekinge Miljö AB 41 67 67 67 67 0
NetPort Science Park AB 19 24 24 24 24 0
Totalt 2 270 2 761 3 054 3 412 3 551 358  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 67 2021 Borgensramar 2022 
Borgensramar 2022 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-10-22 Dnr: 2021/3001 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Borgensramar 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, samt 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2021-10-22 Dnr: 2021/3001 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Västblekinge Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag, helägda dotterbolag, 
NetPort Science Park AB samt Västblekinge Miljö AB uppgår till 3 551 mnkr om detta 
förslag beviljas. I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning 
med 358 000 tkr jämfört med föregående år samt en begränsning endast till att omfatta 
investeringar som är pågående, säkerhets- och miljöpåverkande samt myndighetskrav.  
 
Begräsningen beror på att låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är 
under prövning hos Kommuninvest.  
 
Vad gäller ökningen per bolag samt begräsning av borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad 
2021-10-08 med bilagor. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 139
Övriga
Västblekinge Miljö AB 41 67 67 67 67 0
NetPort Science Park AB 19 24 24 24 24 0
Totalt 2 270 2 761 3 054 3 412 3 551 139  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 67 2021 Borgensramar 2022 
Borgensramar 2022 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2021-10-22 Dnr: 2021/3001 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 2(3) 

 

§ 67 Borgensramar 2022 2021/2667 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB, låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB, låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB, låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolaget och dess helägda 
dotterbolag uppgår till 3 459 368 tkr om detta förslag beviljas. I förslaget till borgensram 
för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning med 358 000 tkr jämfört med föregående år 
samt en begränsning endast till att omfatta investeringar som är pågående, säkerhets- 
och miljöpåverkande samt myndighetskrav. Begräsningen beror på att låneutrymmet är 
begränsat och utökning av låneutrymme är under prövning hos Kommuninvest.   
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Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 358  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Tjänsteskrivelse med Investeringsbudget 2022-2024 för Stadsvapenkoncernen, daterad 
2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB   
 
 
Borgensramar 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 342 920 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 328 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 237 836 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 594 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 627 838 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 6 795 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolaget och dess helägda 
dotterbolag uppgår till 3 459 368 tkr om detta förslag beviljas. I förslaget till borgensram 
för verksamhetsåret 2022 ingår en ökning med 358 000 tkr jämfört med föregående år 
samt en begränsning endast till att omfatta investeringar som är pågående, säkerhets- 
och miljöpåverkande samt myndighetskrav. Begräsningen beror på att låneutrymmet är 
begränsat och utökning av låneutrymme är under prövning hos Kommuninvest.   
 
Vad gäller ökningen per bolag samt begräsning av borgensramen 2021 hänvisas till 
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad 
2021-10-08 med bilagor. 
 
Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag; 
 

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Borgens-
ram

Ökning 
borgens-

ram

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Stadsvapnetkoncernen;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 286 286 286 0
 - Karlshamn Energi AB 245 282 300 355 343 -12
   - Karlshamn Energi Vatten AB 0 220 265 290 328 38
   - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 45 28 25 24 21 -3
 - Karlshamnsbostäder AB 1 015 1 115 1 235 1 220 1 238 19
 - Karlshamns Hamn AB 318 318 417 587 594 7
   - Karlshamns Kombiterminal AB 15 15 15 15 15 0
 - Karlshamnsfastigheter AB 286 398 412 536 628 92
 - Kreativum i Blekinge AB 0 8 8 8 7 -1
Summa Stadsvapnetkoncernen 2 210 2 670 2 963 3 321 3 460 358  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Tjänsteskrivelse med Investeringsbudget 2022-2024 för Stadsvapenkoncernen, daterad 
2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB   
 
 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa stadvapenkoncernens investeringsbudget 2022 till 483,6 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1 240,0 mnkr gällande 
investeringar som är pågående, säkerhets- eller miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
där det finns risk att förlora ett bidrag. 

att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när nytt låneutrymme accepterats och 
utrymmet att låna har utökats för kommunkoncernen. 

att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB ska utöva en ägarroll för dotterbolagen genom att styra, 
leda och samordna kommunens resurser enligt ägardirektivet. Den övergripande 
bedömningen är det finns stora investeringsbehov i samtliga dotterbolag. Det 
kommunala låneutrymmet är begränsat och med hänsyn till detta behöver 
investeringstakten i bolagen anpassas till de förutsättningar som råder.  

Stadsvapnet Karlshamn AB bedömer att investeringar i bolagens investeringsbudgetar 
för planperioden 2022-2026 bör förskjutas till delar, beroende på vilket låneutrymme 
som kommunkoncernen kan nyttja. Stadsvapnet föreslår därför att investeringar som är 
pågående slutförs. Stadsvapnet föreslår vidare att investeringar som dotterbolagen 
bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan på individ eller medarbetare genomföras 
enligt föreslagen investeringsplan från dotterbolagen genomförs i fas 1. Investeringar 
som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås också 
genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat.  

Om låneutrymmet medger fler investeringar utöver ovan föreslås resterande 
investeringar som bedöms vara prio 1 genomföras. I nästa fas prio 2, 3 och 4.      

Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår också att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan 
för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida 
investeringar.  

Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. 

 

156



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(8) 
 2021-10-01 Dnr: 2021/1606 

 

Bakgrund 

I årsskiftet 2020/2021 infördes riskanalyser för att kunna göra prioriteringar av bolagens 
investeringar. Tillämpning av riskanalyser har fastställts att det fortsättningsvis ska ingå 
vid inlämnade av investeringsplaner. Samtliga dotterbolag i Stadsvapenkoncernen har 
riskutvärderat och utifrån riskanalysen prioriterat samtliga investeringar som är större än 
7 mnkr alternativt har lägre självfinansieringsgrad än 20 %. Riskanalysen omfattar 
uppgifter om lönsamhetsbedömning, självfinansiering samt andra ovan nämnda delar 
som omfattar ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, miljö och lagkrav. Bolagen har 
bedömt konsekvensen av att inte genomföra investeringen/-arna och därmed hur 
sannolikt samt allvarliga konsekvenserna blir. Värdet av bedömningen genererar ett 
riskvärde som anger hur prioriterad investeringen är. I matrisen finns också uppgift om 
investeringen ingår i grunduppdraget, om investeringen har en resultatpåverkan och om 
det finns politiskt beslut bakom. 

Riskbedömningar per bolag 

Karlshamnsfastigheter har en större nyinvestering i Emigranten 5 som påbörjades under 
2021 samt ett antal mindre reinvesteringar. För planperioden 2022-2026 uppgår 
investeringsbehovet till 146,6 mnkr med nu kända förutsättningar, varav prio 1 uppgår till 
120,2 mnkr. Sannolikt kommer investeringen i Emigranten 5 omvärderas pga. att det 
råder osäkerhetsfaktorer i totalkostnaden för projektet baserat på bristfälliga 
bygghandlingar.  

Riskanalysen omfattar såväl nyinvesteringen som reinvesteringarna eftersom 
självfinansieringsgraden är 0 % för samtliga projekt. Bakom nyinvesteringen finns ett 
politiskt beslut att bygga för att Karlshamns kommun ska öka tillväxten och 
befolkningen. Risken med att inte fullfölja pågående nyinvestering är att det inte ges 
möjlighet för nya företag att etablera sig i Karlshamn samt att det krävs nedskrivning av 
redan investerade medel i projektet. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet men är 
prio 1 enligt dotterbolagets bedömning. 

Reinvesteringarna uppgår till totalt 26,4 mnkr för planperioden. I riskanalysen är 
solskydd med fallrisk, uttjänt ventilationsanläggning,  kök och tilläggsisolering av tak på 
Halda för att uppfylla lagkrav prio 2. Som prio 4 finns en reinvestering i Hamnkontoret 
och avser energibesparing. Reinvesteringarna är ej påbörjade. 

Karlshamnsfastigheter föreslås endast slutföra investeringsprojekt Emigranten etapp 5 
med prio 1 i fas 1. I fas 2 föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. Bolaget 
saknar fler prio 1. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv.  
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2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
KAFAB Investeringar 122 988 8 150 7 150 5 500 2 850 146 638

Prio 1 120 238 0 0 0 0 120 238
Prio 2 1 750 7 150 6 150 5 500 2 850 23 400
Prio 3 0
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Totalt 122 988 8 150 7 150 5 500 2 850 146 638

0
Pågående - kan ej avbrytas 120 238 120 238
Miljö eller säkerhet 0
Myndighetskrav 0
Behov av ny borgen 120 238 120 238

Budg upplåning 122 988 5 100 4 100 5 500 2 850 140 538
Självfinansieringsgrad 0,0% 37,4% 42,7% 0,0% 0,0% 4,2%
Amortering 0 0 0 0 0 0
Budg borg ram 536 431 630 588 635 688 639 788 645 288 648 138 648 138  

Kreativum har mindre reinvesteringar i basutställning och belysning. Riskanalysen 
omfattar samtliga reinvesteringar som uppgår till 6,7 mkr totalt. Självfinansieringsgraden 
är 21-50 % gällande basutställningen medan belysningens uppgår till 0 %. 
Investeringarna ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan då intäkterna 
förväntas öka när attraktionskraften ökar. Risken med att inte fullfölja reinvesteringen i 
belysning är att driftskostnaderna för energi fortsätter att öka. Samma risk föreligger 
gällande reinvestering i basutställning. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet. 
Reinvestering i belysning är pågående och delfinansieras av bidrag. Basutställningarna 
har prio 2. 

Stadsvapnet föreslår att den pågående investeringen i belysning slutförs i fas 1. I fas 3 
föreslås prio 2 som avser basutställningen att genomföras.   

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
Kreativum Investeringar 4 716 450 500 500 500 6 666

Prio 1 0
Prio 2 4 716 450 500 500 500 6 666
Prio 3 0
Prio 4 0

Pågående - kan ej avbrytas 1 145
Miljö eller säkerhet
Myndighetskrav
Behov av ny borgen 1 145

Budg upplåning 4 716 450 0 0 0 5 166
Självfinansieringsgrad 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 22,5%
Amortering 0 0 0 0 0 0
Budg borg ram 8 500 10 366 10 816 10 816 10 816 10 816 10 816  

Karlshamnsbostäders investeringsbudget innehåller underhållsplan, reinvesteringar 
samt nyinvesteringar för såväl investeringar över 7 mnkr som under 7 mnkr. För 
planperioden 2022-2026 uppgår investeringsbehovet till 735 mnkr, varav prio 1 uppgår 
till 235,3 mnkr. Underhållsplanen som avser stambyten, tvättstugor, utemiljöer, 
fiberutbyggnad, cykelbana och oförutsett underhåll är självfinansierat till 100 %. 
Möllebacken är en pågående investering som uppgår till 200 mnkr och som tillhör 
underhållsplanen, har en självfinansieringsgrad i kategorin 1-20 %. För de mindre 
investeringarna i underhållsplanen finns risk för ekonomiska konsekvenser gällande 
stambyten och därför klassas den investeringen som prio 1.  

Nyinvesteringar i Nybro (centrum), Hällaryd och Mörrum innebär att intäkterna kan öka i 
bolaget när nya hyresgäster kan flytta in och det tillförs lägenheter till marknaden. Idag 
finns tomställda lokaler och ytor. Nyinvesteringen i Hällaryd är endast projekterad men 
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inte påbörjad byggnation. Nybro och Mörrum är prio 2. Samtliga nämnda större 
nyinvesteringar ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan men är inte 
självfinansierade. Nyinvestering i porttelefoner och fiberutbyggnad är mindre 
investeringar där självfinansieringen är 100 %.  

Större reinvesteringar i Höralyckan, Recordvägen samt Göken 2 utreds till förmån för 
den kommunala LSS-verksamheten. Syftet med reinvestering är att tillföra boenden i 
”egen regi” där och sänka personalkostnader i verksamheten som bedrivs. Behovet av 
ytterligare boenden samt vilken typ av beroende som kan möta efterfrågan utreds.  
Risken med att inte genomföra dessa projekt är att driftskostnaderna per brukare förblir 
fortsatt höga i LSS-verksamheten. Självfinansiering saknas och klassas som prio 2 av 
bolaget. Mindre reinvesteringar såsom om byggnation av lokaler samt robotgräsklippare 
klassas också som prio 2 utifrån ekonomiska och miljömässiga risker. Driftpåverkan är 
alltså positiv för de här projekten. 

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar där byggnation påbörjats slutförs. 
Investeringar som avser säkerhets- och miljöåtgärder föreslås också genomföras under 
planperioden. Investeringen som avser stambyten föreslås också genomföras, då det 
finns juridiskt bindande avtal som kan få ekonomiska konsekvenser om det avbryts.  
Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås 
också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att det är prioriterat. I fas 2 
föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv. 

 

 

Karlshamnsenergi har ett investeringsbehov som uppgår till 1392,2 mnkr för 
planperioden 2022-2026, varav 642,6 mnkr avser prio 1.  Investeringarna avser såväl 
underhållsplan, reinvesteringar samt nyinvesteringar. De nyinvesteringar klassas som 
prio 1 avser bredbandsutbyggnad landsbygd, flerfamiljshus samt bredbandsnoder. 
Riskanalysen anger ingen risk för säkerhet men däremot myndighetskrav för specifika 
delar. Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad varierar mellan 0-99% beroende på 
vilken typ av verksamhet som avses. Biooljepanna är tillhör kategorin 71-99 % medan 
bredband tillhör kategorin 21- 50 %. Fastighetsprojektet ligger på 51-70 % i 
självfinansieringsgrad. Riskanalyserna gällande bredband visar att det finns 
demokratiska och ekonomiska risker med att inte genomföra dessa investeringar som 
klassas som prio 1 på landsbygden, men prio 2 i skärgården. Skillnaden beror på att det 
finns ett bidrag från Jordbruksverket som går förlorad.  
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Riskanalysen av biooljepannan visar att det finns en möjlig sannolikhet för att 
leveranssäkerheten kommer att vara bristande till en kännbar allvarlighetsgrad. 
Investeringen klassas som prio 2 och ingår i grunduppdraget.  

Fastighetsprojektet klassas som en prio 2 med hänsyn till att det finns möjlig sannolikhet 
och kännbar allvarlighetsgrad att arbetsmiljö, miljö, ekonomi och lagkrav påverkas om 
investeringen inte sker. Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner som idag inte 
kan fullgöras, förorenad mark kommer att saneras, säkerhetsskyddslagen kan säkras 
och därutöver kommer driftskostnaderna blir lägre. Det kommer också att finnas 
möjlighet att effektivisering vid samlokalisering. Investeringen ingår i grunduppdraget 
och har en positiv resultatpåverkan.  

Nyinvesteringar i vattentäkt och framtida vattenförsörjning klassas som prio 1 medan 
vattenutbyggnad klassas som prio 3. Anledningen till att de två första får en högre 
prioritet är att befintligt vattenverk är uttjänt och att reservvattentäkt saknas. Lagkraven 
från livsmedelsverket riskerar att inte kunna säkerställas, det finns arbetsmiljörisker i 
befintlig anläggning samt miljö/hälsa kan säkras. Investeringarna ingår i grunduppdraget 
och är politiskt beslutade. Den ekonomiska risken gällande investeringar i vatten är låg 
med hänsyn till att VA kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen. Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad gällande vatten 
varierar mellan 0-50% beroende på vilken typ av verksamhet som avses.  

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar, prio 1 investeringar som är säkerhets- 
och miljöpåverkande samt myndighetskrav genomförs under planperioden. Vidare 
föreslår Stadsvapnet att investeringen som riskerar att förlora bidragsfinansieringen 
också genomförs i fas 1. Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på 
amorteringsplaner föreslås också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att 
det är prioriterat. I fas 2 föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås 
prio 2 genomföras osv. 
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Karlshamns hamn och kombiterminalen har ett investeringsbehov som uppgår till 
470,9 mnkr för planperioden 2022-2026, varav prio 1 uppgår till 348,0 mnkr. 
Reinvesteringar utgör 143,2 mnkr och nyinvesteringar 327,6 mnkr. Reinvesteringarna 
avser underhållsinvesteringar, ersättningsinvesteringar, affärsmässiga investeringar och 
övrigt. Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %.  

Nyinvesteringarna och prio 1 investeringar är färdigställande av pågående RoRo, 
invallning cisterner, utbyggnad av 11-meters kaj, ny kaj Oxhaga, Libher kran, 
reachstaker samt myndighetskrav.  Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. 
Bolagets riskanalys pekar på att utbyggnad av kaj möjliggör att flera båtar kan anlöpa 
samtidigt vilket ökar intäkterna. Kranen som ersätter Multidockern innebär att lastning 
och lossning kan bli effektivare. Påverkar intäkterna positivt. Om investering uteblir finns 
risk för underhållskostnader och maskin ur drift. Investeringen i invallning cisterner i 
oljehamnen innebär att det kommer att finnas en skyddsbarriär vid läckage, vilket är 
viktigt för miljö och säkerhet. Finns myndighetskrav. Samtliga nyinvesteringar ingår i 
grunduppdraget och påverkar resultatet positivt. Saknas uppgift om tidpunkt för 
lönsamhet för samtliga nyinvesteringar. 

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar, prio 1 investeringar som avser 
säkerhets- och miljöpåverkan samt myndighetskrav genomförs för planperioden. 
Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås 
också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att det är prioriterat. I fas 2 
föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv. 
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2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
Khamn Investeringar 38 696 83 343 105 797 156 882 86 157 470 875

Prio 1 17 690 51 990 57 880 142 390 77 640 347 590
Prio 2 21 006 31 353 47 917 14 492 8 517 123 285
Prio 3 0
Prio 4 0
Totalt 38 696 83 343 105 797 156 882 86 157 470 875

Pågående - kan ej avbrytas 16 000 16 000
Miljö eller säkerhet 14 831 25 828 39 892 9 192 3 892 93 635
Myndighetskrav 1 690 4 990 2 880 2 390 640 12 590
Behov av ny borgen 7 000 23 506 33 625 8 415 3 445 75 991

Budg upplåning 7 000 45 000 65 000 110 000 25 000 252 000
Självfinansieringsgrad 81,9% 46,0% 38,6% 29,9% 71,0% 46,5%
Amortering -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000
Budg borg ram 602 179 609 179 652 679 716 179 824 679 848 179 848 179

ökning 7 000 43 500 63 500 108 500 23 500 246 000

 

 

Bedömning 

Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt nedan 
tabell.  

 

De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr. 

Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
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Bedömningen är att det finns möjlighet att kunna höja lånetaket i framtiden. 
Förutsättningarna är att  kommun kostnader blir lägre per invånare, att bolag och 
kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga investeringar bedöms som 
lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande VA-taxa, att reinvesteringar 
självfinansieras osv. Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet 
och de förväntningar som måste infrias inom kommunkoncernen bör 
Stadsvapenkoncernens investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt 
godkännas för 2023-2026 utifrån föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, 
säkerhets- och miljöpåverkan, myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen 
beslutas årligen och kvarvarande utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, 
säkerhets- och miljöpåverkan, myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett 
eventuellt överskridande av Emigranten etapp 5.  

Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår också att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan 
för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida 
investeringar.  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse med Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen, 
daterad 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 97, att återremittera återrapporteringen av 
uppdraget givet till kommunstyrelsen och Stadsvapnet när det gäller förskjutande av 
investeringar inom kommun och bolagskoncern. Sedan beslutet om återremiss togs i 
slutet av juni har data tillkommit och beslut tagits på olika nivåer inom både kommun och 
bolag vilket behandlas nedan.   
 
Karlshamnsbostäder AB:s projekt LSS-boende har en kostnadsram för tillbyggnad och 
ombyggnad som är högre än det nybyggda boende som färdigställts under hösten 2021. 
Driftskostnaderna för ett helt nytt boende jämfört med ett renoverat bedöms också vara 
lägre. Hyreskostnaderna för ett nybygge som alternativ till renovering/utbyggnad blir 
därmed lägre vilket skulle påverka berörd nämnds ekonomi positivt. Det finns för 
närvarande ingen kö till denna typ av boende varför tid bedöms finnas för att säkerställa 
lönsamhet i investeringen ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att skicka tillbaka ärendet om kompensation för 
hyreskostnadsökningar som lyftes till kommunstyrelsen av AV-nämnden på dess sista 
möte för att den nya nämnden ska kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna. 
 
Projektet byggnation Hällaryd har hanterats av Karlshamnsbostäder utifrån nya 
förutsättningar om befolkningstillväxt och lönsamhet vilket hanteras i ett separat ärende 
från bolaget via Stadsvapnet till kommunfullmäktige. Bedömningen bolaget gör är att 
projektet inte kan finansieras inom befintligt låneutrymme. 
 
Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen har fått revidera sina investeringsbudgetar 
inför beslutet om borgensram vilket innebär att koncernen håller sig inom beviljad 
borgensram och beslutad investeringsbudget.  
 
Det finns en risk att det pågående projektet Emigranten inte håller sig inom beviljad 
borgensram vilket skulle innebära behov av ytterligare förskjutningar och prioriteringar 
inom Stadsvapenkoncernens investeringar inför 2023 men detta påverkar inte 2021 då 
bolaget inte förväntas utnyttjat sitt låneutrymme med anledning av att projektet bromsats 
in och till stor del pausats. 
 
Kommuninvest kommer under december 2021 besluta om låneutrymme för kommun 
och koncern. 
 
Investeringar inom den kommunala verksamheten bedöms ha ett minskat lånebehov 
jämfört med i våras som en följd av en förbättrad prognos för drifttutfallet. Detta påverkar 
inte den samlade bedömningen av behov av förskjutningar inom kommunstyrelsens 
investeringsram. I den beslutade budgeten har kommunfullmäktige beslutat om 
begränsade investeringsramar under kommande år jämfört med föregående 
femårsperiod. Detta kommer inte att innebära ökade utrymmen för bolagsinvesteringar 
då låneutrymmet även fortsättningsvis är begränsat. 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Sammanfattningsvis har de beslut som tagits och kommunens förbättrade driftsresultat 
gjort att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas innan Kommuninvest fattat nytt beslut 
om investeringsutrymme. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-02 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 97/2021 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
Protokollsutdrag SV § 48/2021Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att beslutet ska vara att 
ta redovisningen till protokollet.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings ändringsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Magnus Gärdebring med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen och ta den till protokollet.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 97, att återremittera återrapporteringen av 
uppdraget givet till kommunstyrelsen och Stadsvapnet när det gäller förskjutande av 
investeringar inom kommun och bolagskoncern. Sedan beslutet om återremiss togs i 
slutet av juni har data tillkommit och beslut tagits på olika nivåer inom både kommun och 
bolag vilket behandlas nedan.   
 
Karlshamnsbostäder AB:s projekt LSS-boende har en kostnadsram för tillbyggnad och 
ombyggnad som är högre än det nybyggda boende som färdigställts under hösten 2021. 
Driftskostnaderna för ett helt nytt boende jämfört med ett renoverat bedöms också vara 
lägre. Hyreskostnaderna för ett nybygge som alternativ till renovering/utbyggnad blir 
därmed lägre vilket skulle påverka berörd nämnds ekonomi positivt. Det finns för 
närvarande ingen kö till denna typ av boende varför tid bedöms finnas för att säkerställa 
lönsamhet i investeringen ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att skicka tillbaka ärendet om kompensation för 
hyreskostnadsökningar som lyftes till kommunstyrelsen av AV-nämnden på dess sista 
möte för att den nya nämnden ska kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna. 
 
Projektet byggnation Hällaryd har hanterats av Karlshamnsbostäder utifrån nya 
förutsättningar om befolkningstillväxt och lönsamhet vilket hanteras i ett separat ärende 
från bolaget via Stadsvapnet till kommunfullmäktige. Bedömningen bolaget gör är att 
projektet inte kan finansieras inom befintligt låneutrymme. 
 
Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen har fått revidera sina investeringsbudgetar 
inför beslutet om borgensram vilket innebär att koncernen håller sig inom beviljad 
borgensram och beslutad investeringsbudget.  
 
Det finns en risk att det pågående projektet Emigranten inte håller sig inom beviljad 
borgensram vilket skulle innebära behov av ytterligare förskjutningar och prioriteringar 
inom Stadsvapenkoncernens investeringar inför 2023 men detta påverkar inte 2021 då 
bolaget inte förväntas utnyttjat sitt låneutrymme med anledning av att projektet bromsats 
in och till stor del pausats. 
 
Kommuninvest kommer under december 2021 besluta om låneutrymme för kommun 
och koncern. 
 
Investeringar inom den kommunala verksamheten bedöms ha ett minskat lånebehov 
jämfört med i våras som en följd av en förbättrad prognos för drifttutfallet. Detta påverkar 
inte den samlade bedömningen av behov av förskjutningar inom kommunstyrelsens 
investeringsram. I den beslutade budgeten har kommunfullmäktige beslutat om 
begränsade investeringsramar under kommande år jämfört med föregående 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

femårsperiod. Detta kommer inte att innebära ökade utrymmen för bolagsinvesteringar 
då låneutrymmet även fortsättningsvis är begränsat. 
 
Sammanfattningsvis har de beslut som tagits och kommunens förbättrade driftsresultat 
gjort att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas innan Kommuninvest fattat nytt beslut 
om investeringsutrymme. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-02 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 97/2021 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
Protokollsutdrag SV § 48/2021Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-02 Dnr: 2020/3275 
 

 
 

Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 358 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 259 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 
för bolag 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen och ta den till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 97, att återremittera återrapporteringen av 
uppdraget givet till kommunstyrelsen och Stadsvapnet när det gäller förskjutande av 
investeringar inom kommun och bolagskoncern. Sedan beslutet om återremiss togs i 
slutet av juni har data tillkommit och beslut tagits på olika nivåer inom både kommun och 
bolag vilket behandlas nedan.   
 
Karlshamnsbostäder AB:s projekt LSS-boende har en kostnadsram för tillbyggnad och 
ombyggnad som är högre än det nybyggda boende som färdigställts under hösten 2021. 
Driftskostnaderna för ett helt nytt boende jämfört med ett renoverat bedöms också vara 
lägre. Hyreskostnaderna för ett nybygge som alternativ till renovering/utbyggnad blir 
därmed lägre vilket skulle påverka berörd nämnds ekonomi positivt. Det finns för 
närvarande ingen kö till denna typ av boende varför tid bedöms finnas för att säkerställa 
lönsamhet i investeringen ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att skicka tillbaka ärendet om kompensation för 
hyreskostnadsökningar som lyftes till kommunstyrelsen av AV-nämnden på dess sista 
möte för att den nya nämnden ska kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna. 
 
Projektet byggnation Hällaryd har hanterats av Karlshamnsbostäder utifrån nya 
förutsättningar om befolkningstillväxt och lönsamhet vilket hanteras i ett separat ärende 
från bolaget via Stadsvapnet till kommunfullmäktige. Bedömningen bolaget gör är att 
projektet inte kan finansieras inom befintligt låneutrymme. 
 
Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen har fått revidera sina investeringsbudgetar 
inför beslutet om borgensram vilket innebär att koncernen håller sig inom beviljad 
borgensram och beslutad investeringsbudget.  
 
Det finns en risk att det pågående projektet Emigranten inte håller sig inom beviljad 
borgensram vilket skulle innebära behov av ytterligare förskjutningar och prioriteringar 
inom Stadsvapenkoncernens investeringar inför 2023 men detta påverkar inte 2021 då 
bolaget inte förväntas utnyttjat sitt låneutrymme med anledning av att projektet bromsats 
in och till stor del pausats. 
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Kommuninvest kommer under december 2021 besluta om låneutrymme för kommun 
och koncern. 
 
Investeringar inom den kommunala verksamheten bedöms ha ett minskat lånebehov 
jämfört med i våras som en följd av en förbättrad prognos för drifttutfallet. Detta påverkar 
inte den samlade bedömningen av behov av förskjutningar inom kommunstyrelsens 
investeringsram. I den beslutade budgeten har kommunfullmäktige beslutat om 
begränsade investeringsramar under kommande år jämfört med föregående 
femårsperiod. Detta kommer inte att innebära ökade utrymmen för bolagsinvesteringar 
då låneutrymmet även fortsättningsvis är begränsat. 
 
Sammanfattningsvis har de beslut som tagits och kommunens förbättrade driftsresultat 
gjort att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas innan Kommuninvest fattat nytt beslut 
om investeringsutrymme. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-02 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 97/2021 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
Protokollsutdrag SV § 48/2021Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Daniel Wäppling  Åsa Nygren 
Kommundirektör  Ekonomichef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-05-27 Dnr: 2020/3275 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 192 
Kommunstyrelsen 2021-06-08  
Kommunfullmäktige 2021-06-21  

 
 
Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 
för bolag 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i beslutet om borgensramar 2022 beakta en sänkning av borgensram för de helägda 
bolagen med 53,5 mkr, samt 
 
att Stadsvapnet i underlaget inför beslut om borgensram 2022 föreslår fördelningen 
mellan de helägda bolagen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att skjuta fram investeringsprojektet grundskola och planera för investeringen i budget 
och plan avseende investeringar för 2022-2026, då projektet ännu inte är påbörjat och 
strategisk plan för byggnation av grundskolor inte är beslutad, samt 
 
att skjuta fram det kommunala investeringsprojektet LSS-boende och i dialog med 
KABO planera för investeringen i budget och plan avseende investeringar för 2022-
2026. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-03, § 73, att bevilja utökad borgensram med 40 
mnkr för oförutsedda kostnader i pågående RoRo-projekt i Karlshamns Hamn AB samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås förskjuta på följande projekt:  
 

 Projekt grundskola föreslås förskjutas till framtiden eftersom det saknas en 
beslutad strategisk plan för om-/till-/nybyggnation av grundskolor. Projektets 
totala budget uppgår till 175 mnkr för planperioden, varav 25 mnkr för 2022. 

 
 Projekt Hällaryd föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och befolkningsprognosen har förändrats. Projektets totala budget 
uppgår till 30 mnkr för planperioden, varav 22 mnkr för 2022. 

 
 Projekt LSS-boende föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och behovet av framtida boende fortfarande utreds. Projektets totala 
budget uppgår till 20 mnkr för planperioden, varav 10 mnkr för 2022. 
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 Projeketet LSS-boende (ombyggnation Höralyckan, Recordvägen samt Göken) 

föreslås förskjutas till framtiden då projekteringen behöver fortsatt utredning 
avseende lönsamhet i eventuell ombyggnation. Projektets totala budget uppgår 
till 45 mnkr för planperioden, varav 22,5 mnkr för 2022. 

 
Förslaget innebär att förskjutningar sker för projekt > 7 mnkr. Inom den kommunala 
verksamheten har det sedan tidigare har skett en kraftig begränsning gällande 
investeringar < 7 mnkr och befintligt beslutat utrymme bedöms vara minimum.  
 
Bedömning 
 
Förskjutningarna omfattar 79,5 mnkr och motsvarar det faktiska behov av förskjutning 
som kommunkoncernen har. Detta mot bakgrund av att Karlshamns hamn AB har fått 
en beslutad utökning på 40 mnkr och att lånelöftet har begränsats i förhållande till det 
förändrade befolkningsunderlag som kommunen har per 2020-12-31. (Lånelöftet 
beräknas utifrån antalet invånare.) 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja en utökad 
investeringsbudget med 9 mnkr i projektet Svängsta, förutsatt att lönsamhetskalkyl, 
nyckeltal och demografiska behovet styrker omfattningen av föreslagen utbyggnad. 
Utökningen kommer sannolikt inrymmas i lånelöftet då det är en marginell utökning och 
genomförandegraden för investeringar historiskt uppgått till 75-80 %.  
 
I kommunkoncernens fortsatta arbete med lokalförsörjning föreslås en översyn av vilka 
fastigheter som kan avyttras till förmån för andra investeringar med högre lönsamhet. 
Samlokalisering bedöms också vara aktuellt då det totala behovet av lokaler sannolikt 
har förändrats, med hänsyn till nya arbetssätt och ökad digitalisering under pandemin. 
Nybyggnation av verksamhetslokaler bör förskjutas på framtiden i förhållande till ovan 
men också i förhållande till den investering som görs på Piren 5. Kommunkoncernens 
gemensam ekonomiska förutsättningar ska balansera.   
  
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings och Stadsvapnets VD Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 
Protokollsutdrag SV § 48/2021Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen 
samt sänkt borgensram för bolag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef/VD Stadsvapnet
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:30, ajournering 18:40-19:00  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) ej § 100 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) ordf § 100 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) ej § 100 
Annika Westerlund Ledamot (S) ej § 100 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) ej § 100 
Mats Dahlbom Ledamot (C) ej § 100 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) ej § 99 
Claes Jansson Ledamot (MP) ej § 100 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 99-100 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) ej § 100 
Elin Petersson Ledamot (M) ej § 100 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 89-107 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) ej § 100 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) ej § 99 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) §§ 99-112 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) ej § 99 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej § 100 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn 
Margaretha Lennarthsson  

Ledamot 
Ledamot 

(SD) 
(SD) 

Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Iman Omairat 
Veronika Hertelendy 

(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(V) 

Kenneth Hake 
Linda Winnetoft 
Christel Friskopp 
Bodil Frigren-Ericsson 
Lena Johansson 

(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(V) 

Närvarande 
ersättare 

  
Elisabet Rosengren (S), Anki Hansson (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie 
Ekenberg (C), Mats Bondesson (C), Britt Kilsäter (M) §§ 89-103, Stefan 
Sörensson (L) och Lennart Ung (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, Kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-112  

Utses att justera Katrin Johansson (S), Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2021-06-24 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital Signatur 
 Marie Sällström ej § 100 Gertrud Ivarsson § 100 
   
Justerande Digital signatur 

Katrin Johansson 
Digital signatur 
Görgen Lennarthsson 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-06-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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§ 97 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram för 
bolag 2020/3275 

Kommunfullmäktiges beslut 

att återremittera ärendet för komplettering av analys och underlag från 
bolagskoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-03, § 73, att bevilja utökad borgensram med 40 
mnkr för oförutsedda kostnader i pågående RoRo-projekt i Karlshamns Hamn AB samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås förskjuta på följande projekt:  
 

 Projekt grundskola föreslås förskjutas till framtiden eftersom det saknas en 
beslutad strategisk plan för om-/till-/nybyggnation av grundskolor. Projektets 
totala budget uppgår till 175 mnkr för planperioden, varav 25 mnkr för 2022. 

 
 Projekt Hällaryd föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och befolkningsprognosen har förändrats. Projektets totala budget 
uppgår till 30 mnkr för planperioden, varav 22 mnkr för 2022. 

 
 Projekt LSS-boende föreslås förskjutas till framtiden då projektet ännu inte är 

påbörjat och behovet av framtida boende fortfarande utreds. Projektets totala 
budget uppgår till 20 mnkr för planperioden, varav 10 mnkr för 2022. 

 
 Projeketet LSS-boende (ombyggnation Höralyckan, Recordvägen samt Göken) 

föreslås förskjutas till framtiden då projekteringen behöver fortsatt utredning 
avseende lönsamhet i eventuell ombyggnation. Projektets totala budget uppgår 
till 45 mnkr för planperioden, varav 22,5 mnkr för 2022. 

 
Förslaget innebär att förskjutningar sker för projekt > 7 mnkr. Inom den kommunala 
verksamheten har det sedan tidigare har skett en kraftig begränsning gällande 
investeringar < 7 mnkr och befintligt beslutat utrymme bedöms vara minimum.  
 
Bedömning 
 
Förskjutningarna omfattar 79,5 mnkr och motsvarar det faktiska behov av förskjutning 
som kommunkoncernen har. Detta mot bakgrund av att Karlshamns hamn AB har fått 
en beslutad utökning på 40 mnkr och att lånelöftet har begränsats i förhållande till det 
förändrade befolkningsunderlag som kommunen har per 2020-12-31. (Lånelöftet 
beräknas utifrån antalet invånare.) 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja en utökad 
investeringsbudget med 9 mnkr i projektet Svängsta, förutsatt att lönsamhetskalkyl, 
nyckeltal och demografiska behovet styrker omfattningen av föreslagen utbyggnad. 
Utökningen kommer sannolikt inrymmas i lånelöftet då det är en marginell utökning och 
genomförandegraden för investeringar historiskt uppgått till 75-80 %.  
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I kommunkoncernens fortsatta arbete med lokalförsörjning föreslås en översyn av vilka 
fastigheter som kan avyttras till förmån för andra investeringar med högre lönsamhet. 
Samlokalisering bedöms också vara aktuellt då det totala behovet av lokaler sannolikt 
har förändrats, med hänsyn till nya arbetssätt och ökad digitalisering under pandemin. 
Nybyggnation av verksamhetslokaler bör förskjutas på framtiden i förhållande till ovan 
men också i förhållande till den investering som görs på Piren 5. Kommunkoncernens 
gemensam ekonomiska förutsättningar ska balansera.   
  
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings och Stadsvapnets VD Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-27 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD), Elin Petersson (M) och Björn Tenland 
Nurhadi (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av bristande underlag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar JA. 
Den som vill att ärendet återremitteras röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 27 röster på JA och 23 röster på NEJ. 
 
Marie Sällström (S) JA 
Gertrud Ivarsson (C)  JA 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) NEJ 
Per-Ola Mattsson (S) JA 
Annika Westerlund (S) JA 
Leif Håkansson (S) JA 
Ulla Sandgren (S) JA 
Jan Bremberg (S) JA 
Monica Nobach (S) JA 
Katrin Johansson (S) JA 
Jan-Åke Berg (S) JA 
Susanne Olsson (S) JA 
Kerstin Gustafsson (S) JA 
Kerstin Linde (S) JA 
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Tommy Persson (S) JA 
Lena Sandgren (S) JA 
Anders Karlsson (S) JA 
Johnny Persson (S) JA 
Inger Löfblom Sjöberg (S) JA 
Ulf Gustavsson (S) JA 
Marco Gustavsson (C) JA 
Mats Dahlbom (C) JA 
Ola Persson (C) JA 
Lena Häggblad (C) JA 
Claes Jansson (MP) JA 
Charlott Lorentzen (MP) JA 
Magnus Gärdebring (M) NEJ 
Elin Petersson (M) NEJ 
Magnus Sandgren (M) NEJ 
Magnus Arvidsson (M) NEJ 
Catarina Flod (M) NEJ 
Lars Hasselgren (M) NEJ 
Ulf Ohlsson (M) NEJ 
Anna Arlid (M) NEJ 
Rickard Holmberg (M) NEJ 
Ulla Olofsson (M) NEJ 
Emanuel Norén (L) NEJ 
Iman Omairat (L) NEJ 
Britt Jämstorp (KD) NEJ 
Lars-Olof Larsson (KD) NEJ 
Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 
Mona Wettergren (SD) NEJ 
Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 
Ulrika Berggren (SD) NEJ 
Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 
Thor Ströberg (SD) NEJ 
Jonas Lingvärn (SD) NEJ 
Margaretha Lennarthsson (SD) NEJ 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 

 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-20:50. Ajournering klockan 18:35-18:50 och  
klockan 20:00-20:05. 

Beslutande Marie Sällström Ordförande,  (S) ej § 57 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf, ordf. § 57 (C) ej § 67 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) ej §§ 57, 60-61, 64, 68 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) ej § 57 
Annika Westerlund Ledamot (S) ej § 57 
Leif Håkansson Ledamot (S) ej §§ 57, 61 
Ulla Sandgren Ledamot (S) ej §§ 57, 60, 62, 68, 70 
Jan Bremberg Ledamot (S) ej §§ 57-58 
Monika Nobach Ledamot (S) ej § 61 
Katrin Johansson Ledamot (S) ej §§ 62, 69 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) ej §§ 57, 63, 68 
Susanne Olsson Ledamot (S) ej § 65 
Kenneth Hake Ledamot (S) ej §§ 59, 69 
Linda Winnetoft Ledamot (S) ej §§ 60, 62, 73 
Lena Sandgren Ledamot (S) ej §§ 57, 59 
Anders Karlsson Ledamot (S) ej § 73 
Johnny Persson Ledamot (S) ej § 57 
Christel Friskopp Ledamot (S) ej §§ 57, 70 
Marco Gustavsson Ledamot (C) ej § 57 
Mats Dahlbom Ledamot (C) ej §§ 57, 62 
Ola Persson Ledamot (C) ej §§ 64, 69 
Lena Häggblad Ledamot (C) ej §§ 59, 65 
Claes Jansson Ledamot (MP) ej §§ 57, 59 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 57, 62, 67 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) ej § 57 
Elin Petersson Ledamot (M) ej § 57 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 57, 63 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) ej §§ 61, 69 
Catarina Flod Ledamot (M) ej §§ 58, 62 
Lars Hasselgren Ledamot (M) ej §§ 58, 60, 62, 73 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) ej §§ 57, 62 
Anna Arlid Ledamot (M) ej § 63 
Rickard Holmberg Ledamot (M) ej § 63 
Ulla Olofsson Ledamot (M) ej §§ 59, 61 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  t.o.m. § 72 (L) ej §§ 57, 62 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) ej §§ 57, 61, 68, 70 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 57 
Mona Wettergren Ledamot (SD) ej §§ 59, 63 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) ej §§ 57-58, 60, 62-

64, 73 
Tor Billing Ledamot (SD) ej §§ 57, 62, 73 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej § 61 
Thor Ströberg Ledamot (SD) ej §§ 61, 64 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) ej § 57 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Iman Omairat (L) 
 
Stefan Sörensson (L) 
 
Laila Johansson (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Håkan Abramsson (SD) 
 
Veronika Hertelendy (V) 
 

 Tommy Persson (S), ej § 62 
Vakant (S),  
Emanuel Norén (L), ej §§ 60, 
63, 69 
Bodil Frigren Ericsson (L), 
fr.o.m. § 73, ej § 73 
Britt Jämstorp (KD), ej § 59 
Ulrika Berggren (SD), ej §§ 
57-58, 60, 62-64, 73 
Vakant (SD), t.o.m. § 70, ej 
§§ 57-58, 62 
Lena Johansson (V), ej §§ 
57-58 
 

 

Kerstin Linde (S) §§ 57, 59-63, 65, 68-70 
Göran Svensson (S) §§ 57-62, 68-70 
Inger Löfblom Sjöberg (S) §§ 57, 62 
Elisabet Rosengren (S) § 57 
Anki Hansson (S) § 62 
Per-Ivar Johansson (C) §§ 57, 59, 62, 64-65, 69 
Sofie Ekenberg (C) § 67 
Mats Bondesson (C) § 57 
Per Atmander (MP) §§ 57, 62, 67 
Anna Atmander (MP) § 57 
Britt Kilsäter (M) §§ 57-61, 63-64, 68-69 
Stefan Nilsson (M) §§ 57-58, 60-63 
Andreas Green (M) §§ 57, 61-62 
Stefan Sörensson (L) §§ 57, 60, 62-63, 69 
Lennart Ung (KD) §§ 57, 59, 61, 68, 70 

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S), Göran Svensson (S), Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet 
Rosengren (S) t.o.m. § 71, Anki Hansson (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie 
Ekenberg (C), Mats Bondesson (C), Per Atmander (MP), Anna Atmander 
(MP), Britt Kilsäter (M), Stefan Nilsson (M), Andreas Green (M), Stefan 
Sörensson (L), t.o.m. § 72 och Lennart Ung (KD). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Lars Beckman, ordförande för de kommunala revisorerna §§ 53-66 
Lars Ericsson, sakkunnigt biträde till revisorerna §§ 53-66 
Bengt Olofsson, kommunal revisor §§ 53-66 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 53-88  

Utses att justera Kenneth Hake (S) och Jonas Lingvärn (SD) 

Justeringsdatum  2021-05-07 
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Sekreterare Anna Persson  
  

 
 

   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Marie Sällström, ej § 57 Gertrud Ivarsson, § 57 
 
 

  

Justerande Digital signatur  
Kenneth Hake, ej §§ 59, 69  
 
 

Digital signatur  
Jonas Lingvärn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-05-03 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-05-07 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-28 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 73 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-
investering 2020/3275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja utökad borgensram med 40 mnkr för pågående RoRo-projekt i Karlshamns 
Hamn AB 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen 
 
att i väntan på ovanstående tillfälligt pausa samtliga icke påbörjade investeringar > 7 
mnkr, med undantag för investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
Jäv 
 
Stefan Sörensson (L), Görgen Lennarthsson (SD), Anders Karlsson (S), Tor Billing (SD), 
Lars Hasselgren (M), Linda Winnetoft (S) och Margaretha Lennarthsson (SD) anmäler 
jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  

 
 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 

investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
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 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
 

 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
 

 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 37 2021-04-06 Äskande om utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering(1) 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-investering 
Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
Pay-Back 

 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-06-04 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Digitalt i Zoom, klockan 13:30 – 14:45 

Beslutande Marie Sällström Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter 
 
Övriga 

Oliver Sachse, TCO 
 
Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 39 - 48  

Utses att justera Mats Bondesson 

Justeringsdatum  2021-06-04 

   
Sekreterare Digitalt signerat  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digitalt signerat  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digitalt signerat  
          Mats Bondesson 
  

182



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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Sida 2(2) 

 

 
§ 48 Förskjutande av investeringar i kommunkoncernen samt sänkt borgensram 
för bolag 2021/1054 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att i beslutet om borgensramar 2022 beakta en sänkning av borgensram för de helägda 
bolagen med 53,5 mkr,   
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB i underlaget inför beslut om borgensram 2022 föreslår 
fördelningen mellan de helägda bolagen, samt 
 
att beslutet omedelbart justeras och delges kommunstyrelsen för beredning inför 
kommunfullmäktige.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beviljat Karlshamns Hamn AB en utökad borgensram på 40,0 
mnkr med hänsyn till att det uppstått oförutsedda kostnader i RoRo-projektet. 
Kommunfullmäktige beslutade vid samma möte, 2021-05-03, att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen och Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda vilka investeringar som 
kan skjutas längre fram i planperioden, när lånetaket medger investeringen.  
 
Mot bakgrund av att Karlshamns hamn AB har fått en beslutad utökning på 40 mnkr och 
att lånelöftet har begränsats i förhållande till det förändrade befolkningsunderlag som 
kommunen har per 2020-12-31, uppgår behovet av förskjutningar till 79,5 mnkr. 
(Lånelöftet beräknas utifrån antalet invånare.) Förskjutningar föreslås i enighet med 
tjänstemannaskrivelsen till kommunstyrelsen som föreligger enligt beslutsunderlag.   
 
Vidare information som är viktig att beakta är att bolagen lämnar in flerårsplaner för 
investeringar som fastställs av kommunfullmäktige. Bolagen beviljas borgensramar 
årligen av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings och VD Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-
05-27 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen - Förskjutande av investeringar i     
kommunkoncernen samt sänkt borgensram för bolag 
Protokollsutdrag KF § 73/2021 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns 
Hamn AB gällande RoRo-investering 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastslå Stadsvapenkoncernens rekommenderade investeringsbudget 2022 till 483,6 
mnkr och preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1240,0 mnkr,  
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när ett nytt låneutrymme är fastställt 
och utrymmet för att låna eventuellt har utökats för kommunkoncernen, samt 
 
att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB har gjort en bedömning av de stora investeringsbehov som 
finns i samtliga bolag inom koncernen. Det kommunala låneutrymmet är begränsat och 
med hänsyn till det behöver investeringstakten i bolagen anpassas kraftigt. 
Rekommendationen tar hänsyn till begräsningarna i låneutrymmet och en lägre 
investeringstakt är föreslagen. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget och 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa det.   
 
I rekommendationen från Stadsvapnet har begränsningarna i investeringsplanen gjorts 
utifrån följande kriterier: 

 att investeringar som är pågående slutförs,  
 att investeringar som dotterbolagen bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan 

på individ eller medarbetare genomförs  
 att investering som är självfinansierad, som inte påverkar amorteringsplaner, kan 

genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat. 
 
Begränsningen föreslås vara tillfällig tills dess att eventuellt nytt låneutrymme är 
fastställt. Nya investeringsplaner för kommunkoncernen bör därför arbetas fram i 
samråd inom kommunkoncernen, utifrån ett eventuellt utökat låneutrymme.  
 
Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår vidare att samtliga bolag inrättar en 
amorteringsplan för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning 
vid framtida investeringar, vilket bedöms vara samstämmigt med kommunfullmäktiges 
mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. Utifrån den här risken 
bedöms det också vara viktigt att begränsa investeringsplanerna, till dess att en 
uppskattad totalkostnad finns tillgänglig.   
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Bakgrund 
 
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt 
nedan.  
 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT

TOTALT Investeringar 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472 2 751 813
Prio 1 319 259 176 775 298 553 335 986 215 148 1 345 721
Prio 2 163 404 328 464 249 414 181 678 168 893 1 091 853
Prio 3 0 14 210 14 420 4 180 21 200 54 010
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Inv ej klassificerade 65 311 60 192 53 710 38 785 39 231 257 229

Pågående - kan ej avbrytas 237 499 20 102 24 000 20 000 0 301 601
Miljö eller säkerhet 85 784 170 029 310 275 236 697 192 084 994 869
Myndighetskrav 160 359 79 040 59 049 64 876 63 880 427 204

483 642 269 171 393 324 321 573 255 964 1 723 674

Behov av ny borgen 312 464 196 333 399 693 261 998 214 892 1 385 379

Totalt 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472

Budg upplåning 386 406 436 072 448 313 416 775 288 550 1 976 116
Självfinansieringsgrad 29,6% 24,9% 27,4% 25,7% 35,1% 28,2%
Amortering -33 120 -36 898 -40 629 -68 153 -69 908 -248 708
Budg borg ram 3 321 410 3 553 933 3 952 983 4 362 583 4 736 583 4 955 933 4 955 933  

 
De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr.  
 
Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
 
Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet och de förväntningar 
som måste infrias inom kommunkoncernen bör Stadsvapenkoncernens 
investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt godkännas för 2023-2026 utifrån 
föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen beslutas årligen och kvarvarande 
utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett eventuellt överskridande av 
Emigranten etapp 5.  
 
Sannolikt finns det möjlighet att utöka låneutrymmet i framtiden. Förutsättningarna för att 
kommunkoncernens låneutrymmes ska utökas är att kommunens kostnader blir lägre 
per invånare, att bolag och kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga 
investeringar bedöms som lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande 
VA-taxa, att reinvesteringar självfinansieras osv. 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Missiv - protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att Stadsvapenkoncernens rekommenderade 
investeringsbudget 2022 ska fastställas till 397,6 mnkr istället för föreslagna 483,6 mnkr.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons 
ändringsyrkande och bifall till övriga att-satser.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericssons ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på övriga att-satser och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastslå Stadsvapenkoncernens rekommenderade investeringsbudget 2022 till 483,6 
mnkr och preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1240,0 mnkr,  
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när ett nytt låneutrymme är fastställt 
och utrymmet för att låna eventuellt har utökats för kommunkoncernen, samt 
 
att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB har gjort en bedömning av de stora investeringsbehov som 
finns i samtliga bolag inom koncernen. Det kommunala låneutrymmet är begränsat och 
med hänsyn till det behöver investeringstakten i bolagen anpassas kraftigt. 
Rekommendationen tar hänsyn till begräsningarna i låneutrymmet och en lägre 
investeringstakt är föreslagen. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget och 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa det.   
 
I rekommendationen från Stadsvapnet har begränsningarna i investeringsplanen gjorts 
utifrån följande kriterier: 

 att investeringar som är pågående slutförs,  
 att investeringar som dotterbolagen bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan 

på individ eller medarbetare genomförs  
 att investering som är självfinansierad, som inte påverkar amorteringsplaner, kan 

genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat. 
 
Begränsningen föreslås vara tillfällig tills dess att eventuellt nytt låneutrymme är 
fastställt. Nya investeringsplaner för kommunkoncernen bör därför arbetas fram i 
samråd inom kommunkoncernen, utifrån ett eventuellt utökat låneutrymme.  
 
Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår vidare att samtliga bolag inrättar en 
amorteringsplan för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning 
vid framtida investeringar, vilket bedöms vara samstämmigt med kommunfullmäktiges 
mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. Utifrån den här risken 
bedöms det också vara viktigt att begränsa investeringsplanerna, till dess att en 
uppskattad totalkostnad finns tillgänglig.   
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Bakgrund 
 
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt 
nedan.  
 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT

TOTALT Investeringar 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472 2 751 813
Prio 1 319 259 176 775 298 553 335 986 215 148 1 345 721
Prio 2 163 404 328 464 249 414 181 678 168 893 1 091 853
Prio 3 0 14 210 14 420 4 180 21 200 54 010
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Inv ej klassificerade 65 311 60 192 53 710 38 785 39 231 257 229

Pågående - kan ej avbrytas 237 499 20 102 24 000 20 000 0 301 601
Miljö eller säkerhet 85 784 170 029 310 275 236 697 192 084 994 869
Myndighetskrav 160 359 79 040 59 049 64 876 63 880 427 204

483 642 269 171 393 324 321 573 255 964 1 723 674

Behov av ny borgen 312 464 196 333 399 693 261 998 214 892 1 385 379

Totalt 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472

Budg upplåning 386 406 436 072 448 313 416 775 288 550 1 976 116
Självfinansieringsgrad 29,6% 24,9% 27,4% 25,7% 35,1% 28,2%
Amortering -33 120 -36 898 -40 629 -68 153 -69 908 -248 708
Budg borg ram 3 321 410 3 553 933 3 952 983 4 362 583 4 736 583 4 955 933 4 955 933  

 
 
De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr.  
 
Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
 
Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet och de förväntningar 
som måste infrias inom kommunkoncernen bör Stadsvapenkoncernens 
investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt godkännas för 2023-2026 utifrån 
föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen beslutas årligen och kvarvarande 
utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett eventuellt överskridande av 
Emigranten etapp 5.  
 
Sannolikt finns det möjlighet att utöka låneutrymmet i framtiden. Förutsättningarna för att 
kommunkoncernens låneutrymmes ska utökas är att kommunens kostnader blir lägre 
per invånare, att bolag och kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga 
investeringar bedöms som lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande 
VA-taxa, att reinvesteringar självfinansieras osv. 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Missiv - protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-10-28 Dnr: 2021/3000 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Investeringsbudget 2022-2026 för Stadsvapnetkoncernen 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastslå Stadsvapenkoncernens rekommenderade investeringsbudget 2022 till 483,6 
mnkr och preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1240,0 mnkr,  
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när ett nytt låneutrymme är fastställt 
och utrymmet för att låna eventuellt har utökats för kommunkoncernen, samt 
 
att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB har gjort en bedömning av de stora investeringsbehov som 
finns i samtliga bolag inom koncernen. Det kommunala låneutrymmet är begränsat och 
med hänsyn till det behöver investeringstakten i bolagen anpassas kraftigt. 
Rekommendationen tar hänsyn till begräsningarna i låneutrymmet och en lägre 
investeringstakt är föreslagen. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget och 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa det.   
 
I rekommendationen från Stadsvapnet har begränsningarna i investeringsplanen gjorts 
utifrån följande kriterier: 

 att investeringar som är pågående slutförs,  
 att investeringar som dotterbolagen bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan 

på individ eller medarbetare genomförs  
 att investering som är självfinansierad, som inte påverkar amorteringsplaner, kan 

genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat. 
 
Begränsningen föreslås vara tillfällig tills dess att eventuellt nytt låneutrymme är 
fastställt. Nya investeringsplaner för kommunkoncernen bör därför arbetas fram i 
samråd inom kommunkoncernen, utifrån ett eventuellt utökat låneutrymme.  
 
Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår vidare att samtliga bolag inrättar en 
amorteringsplan för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning 
vid framtida investeringar, vilket bedöms vara samstämmigt med kommunfullmäktiges 
mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. Utifrån den här risken 
bedöms det också vara viktigt att begränsa investeringsplanerna, till dess att en 
uppskattad totalkostnad finns tillgänglig.   
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2021-10-28 Dnr: 2021/3000 

 

Bakgrund 
 
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt 
nedan.  
 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT

TOTALT Investeringar 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472 2 751 813
Prio 1 319 259 176 775 298 553 335 986 215 148 1 345 721
Prio 2 163 404 328 464 249 414 181 678 168 893 1 091 853
Prio 3 0 14 210 14 420 4 180 21 200 54 010
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Inv ej klassificerade 65 311 60 192 53 710 38 785 39 231 257 229

Pågående - kan ej avbrytas 237 499 20 102 24 000 20 000 0 301 601
Miljö eller säkerhet 85 784 170 029 310 275 236 697 192 084 994 869
Myndighetskrav 160 359 79 040 59 049 64 876 63 880 427 204

483 642 269 171 393 324 321 573 255 964 1 723 674

Behov av ny borgen 312 464 196 333 399 693 261 998 214 892 1 385 379

Totalt 548 974 580 641 617 097 560 629 444 472

Budg upplåning 386 406 436 072 448 313 416 775 288 550 1 976 116
Självfinansieringsgrad 29,6% 24,9% 27,4% 25,7% 35,1% 28,2%
Amortering -33 120 -36 898 -40 629 -68 153 -69 908 -248 708
Budg borg ram 3 321 410 3 553 933 3 952 983 4 362 583 4 736 583 4 955 933 4 955 933  

 
 
De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr.  
 
Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
 
Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet och de förväntningar 
som måste infrias inom kommunkoncernen bör Stadsvapenkoncernens 
investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt godkännas för 2023-2026 utifrån 
föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen beslutas årligen och kvarvarande 
utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, säkerhets- och miljöpåverkan, 
myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett eventuellt överskridande av 
Emigranten etapp 5.  
 
Sannolikt finns det möjlighet att utöka låneutrymmet i framtiden. Förutsättningarna för att 
kommunkoncernens låneutrymmes ska utökas är att kommunens kostnader blir lägre 
per invånare, att bolag och kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga 
investeringar bedöms som lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande 
VA-taxa, att reinvesteringar självfinansieras osv. 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Missiv - protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 för 
stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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§ 66 Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 2021/1606 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa stadvapenkoncernens investeringsbudget 2022 till 483,6 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1 240,0 mnkr gällande 
investeringar som är pågående, säkerhets- eller miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
där det finns risk att förlora ett bidrag. 

att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 om ett nytt låneutrymme accepterats 
och utrymmet att låna har utökats för kommunkoncernen. 

att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB ska utöva en ägarroll för dotterbolagen genom att styra, 
leda och samordna kommunens resurser enligt ägardirektivet. Den övergripande 
bedömningen är det finns stora investeringsbehov i samtliga dotterbolag. Det 
kommunala låneutrymmet är begränsat och med hänsyn till detta behöver 
investeringstakten i bolagen anpassas till de förutsättningar som råder.  

Stadsvapnet i Karlshamn AB bedömer att investeringar i bolagens investeringsbudgetar 
för planperioden 2022-2026 bör förskjutas till delar, beroende på vilket låneutrymme 
som kommunkoncernen kan nyttja. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår därför att 
investeringar som är pågående slutförs. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår vidare att 
investeringar som dotterbolagen bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan på individ 
eller medarbetare enligt föreslagen investeringsplan från dotterbolagen genomförs i fas 
1. Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås 
också genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat.  

Om låneutrymmet medger fler investeringar utöver ovan föreslås resterande 
investeringar som bedöms vara prio 1 genomföras. I nästa fas prio 2, 3 och 4.      

Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår också att samtliga bolag inrättar en 
amorteringsplan för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning 
vid framtida investeringar.  

Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse med Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen, 
daterad 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Verkställande direktör Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
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Karlshamns kommun ∙  Kommunstyrelseförvaltningen  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Kommunstyrelsen  
Karlshamn Energi AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
  
  
   
  
 
 

 
Missiv - protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 
2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Översänder härmed styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
2021-10-08, § 66, med beslutsunderlag.  
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag SV § 66 2021 Investeringsbudget 2022 - 2024 

för stadsvapenkoncernen 
2 Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndkontorschef 
 
cecilia.bernhardsson@karlshamn.se 
0454-81099 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB   
 
 
Investeringsbudget 2022 – 2024 för stadsvapenkoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa stadvapenkoncernens investeringsbudget 2022 till 483,6 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023-2026 till 1 240,0 mnkr gällande 
investeringar som är pågående, säkerhets- eller miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
där det finns risk att förlora ett bidrag. 

att ompröva investeringsbudgeten för 2022-2026 när nytt låneutrymme accepterats och 
utrymmet att låna har utökats för kommunkoncernen. 

att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka de ekonomiska 
förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet Karlshamn AB ska utöva en ägarroll för dotterbolagen genom att styra, 
leda och samordna kommunens resurser enligt ägardirektivet. Den övergripande 
bedömningen är det finns stora investeringsbehov i samtliga dotterbolag. Det 
kommunala låneutrymmet är begränsat och med hänsyn till detta behöver 
investeringstakten i bolagen anpassas till de förutsättningar som råder.  

Stadsvapnet Karlshamn AB bedömer att investeringar i bolagens investeringsbudgetar 
för planperioden 2022-2026 bör förskjutas till delar, beroende på vilket låneutrymme 
som kommunkoncernen kan nyttja. Stadsvapnet föreslår därför att investeringar som är 
pågående slutförs. Stadsvapnet föreslår vidare att investeringar som dotterbolagen 
bedömt utgöra säkerhets- och miljöpåverkan på individ eller medarbetare genomföras 
enligt föreslagen investeringsplan från dotterbolagen genomförs i fas 1. Investeringar 
som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås också 
genomföras om dotterbolagens styrelser bedömer att det är prioriterat.  

Om låneutrymmet medger fler investeringar utöver ovan föreslås resterande 
investeringar som bedöms vara prio 1 genomföras. I nästa fas prio 2, 3 och 4.      

Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår också att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan 
för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida 
investeringar.  

Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse bedömer också att det finns en risk för att 
projektet Emigranten etapp 5 överskrider budget väsentligt. 
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Bakgrund 

I årsskiftet 2020/2021 infördes riskanalyser för att kunna göra prioriteringar av bolagens 
investeringar. Tillämpning av riskanalyser har fastställts att det fortsättningsvis ska ingå 
vid inlämnade av investeringsplaner. Samtliga dotterbolag i Stadsvapenkoncernen har 
riskutvärderat och utifrån riskanalysen prioriterat samtliga investeringar som är större än 
7 mnkr alternativt har lägre självfinansieringsgrad än 20 %. Riskanalysen omfattar 
uppgifter om lönsamhetsbedömning, självfinansiering samt andra ovan nämnda delar 
som omfattar ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, miljö och lagkrav. Bolagen har 
bedömt konsekvensen av att inte genomföra investeringen/-arna och därmed hur 
sannolikt samt allvarliga konsekvenserna blir. Värdet av bedömningen genererar ett 
riskvärde som anger hur prioriterad investeringen är. I matrisen finns också uppgift om 
investeringen ingår i grunduppdraget, om investeringen har en resultatpåverkan och om 
det finns politiskt beslut bakom. 

Riskbedömningar per bolag 

Karlshamnsfastigheter har en större nyinvestering i Emigranten 5 som påbörjades under 
2021 samt ett antal mindre reinvesteringar. För planperioden 2022-2026 uppgår 
investeringsbehovet till 146,6 mnkr med nu kända förutsättningar, varav prio 1 uppgår till 
120,2 mnkr. Sannolikt kommer investeringen i Emigranten 5 omvärderas pga. att det 
råder osäkerhetsfaktorer i totalkostnaden för projektet baserat på bristfälliga 
bygghandlingar.  

Riskanalysen omfattar såväl nyinvesteringen som reinvesteringarna eftersom 
självfinansieringsgraden är 0 % för samtliga projekt. Bakom nyinvesteringen finns ett 
politiskt beslut att bygga för att Karlshamns kommun ska öka tillväxten och 
befolkningen. Risken med att inte fullfölja pågående nyinvestering är att det inte ges 
möjlighet för nya företag att etablera sig i Karlshamn samt att det krävs nedskrivning av 
redan investerade medel i projektet. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet men är 
prio 1 enligt dotterbolagets bedömning. 

Reinvesteringarna uppgår till totalt 26,4 mnkr för planperioden. I riskanalysen är 
solskydd med fallrisk, uttjänt ventilationsanläggning,  kök och tilläggsisolering av tak på 
Halda för att uppfylla lagkrav prio 2. Som prio 4 finns en reinvestering i Hamnkontoret 
och avser energibesparing. Reinvesteringarna är ej påbörjade. 

Karlshamnsfastigheter föreslås endast slutföra investeringsprojekt Emigranten etapp 5 
med prio 1 i fas 1. I fas 2 föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. Bolaget 
saknar fler prio 1. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv.  
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2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
KAFAB Investeringar 122 988 8 150 7 150 5 500 2 850 146 638

Prio 1 120 238 0 0 0 0 120 238
Prio 2 1 750 7 150 6 150 5 500 2 850 23 400
Prio 3 0
Prio 4 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000
Totalt 122 988 8 150 7 150 5 500 2 850 146 638

0
Pågående - kan ej avbrytas 120 238 120 238
Miljö eller säkerhet 0
Myndighetskrav 0
Behov av ny borgen 120 238 120 238

Budg upplåning 122 988 5 100 4 100 5 500 2 850 140 538
Självfinansieringsgrad 0,0% 37,4% 42,7% 0,0% 0,0% 4,2%
Amortering 0 0 0 0 0 0
Budg borg ram 536 431 630 588 635 688 639 788 645 288 648 138 648 138  

Kreativum har mindre reinvesteringar i basutställning och belysning. Riskanalysen 
omfattar samtliga reinvesteringar som uppgår till 6,7 mkr totalt. Självfinansieringsgraden 
är 21-50 % gällande basutställningen medan belysningens uppgår till 0 %. 
Investeringarna ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan då intäkterna 
förväntas öka när attraktionskraften ökar. Risken med att inte fullfölja reinvesteringen i 
belysning är att driftskostnaderna för energi fortsätter att öka. Samma risk föreligger 
gällande reinvestering i basutställning. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet. 
Reinvestering i belysning är pågående och delfinansieras av bidrag. Basutställningarna 
har prio 2. 

Stadsvapnet föreslår att den pågående investeringen i belysning slutförs i fas 1. I fas 3 
föreslås prio 2 som avser basutställningen att genomföras.   

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
Kreativum Investeringar 4 716 450 500 500 500 6 666

Prio 1 0
Prio 2 4 716 450 500 500 500 6 666
Prio 3 0
Prio 4 0

Pågående - kan ej avbrytas 1 145
Miljö eller säkerhet
Myndighetskrav
Behov av ny borgen 1 145

Budg upplåning 4 716 450 0 0 0 5 166
Självfinansieringsgrad 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 22,5%
Amortering 0 0 0 0 0 0
Budg borg ram 8 500 10 366 10 816 10 816 10 816 10 816 10 816  

Karlshamnsbostäders investeringsbudget innehåller underhållsplan, reinvesteringar 
samt nyinvesteringar för såväl investeringar över 7 mnkr som under 7 mnkr. För 
planperioden 2022-2026 uppgår investeringsbehovet till 735 mnkr, varav prio 1 uppgår 
till 235,3 mnkr. Underhållsplanen som avser stambyten, tvättstugor, utemiljöer, 
fiberutbyggnad, cykelbana och oförutsett underhåll är självfinansierat till 100 %. 
Möllebacken är en pågående investering som uppgår till 200 mnkr och som tillhör 
underhållsplanen, har en självfinansieringsgrad i kategorin 1-20 %. För de mindre 
investeringarna i underhållsplanen finns risk för ekonomiska konsekvenser gällande 
stambyten och därför klassas den investeringen som prio 1.  

Nyinvesteringar i Nybro (centrum), Hällaryd och Mörrum innebär att intäkterna kan öka i 
bolaget när nya hyresgäster kan flytta in och det tillförs lägenheter till marknaden. Idag 
finns tomställda lokaler och ytor. Nyinvesteringen i Hällaryd är endast projekterad men 
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inte påbörjad byggnation. Nybro och Mörrum är prio 2. Samtliga nämnda större 
nyinvesteringar ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan men är inte 
självfinansierade. Nyinvestering i porttelefoner och fiberutbyggnad är mindre 
investeringar där självfinansieringen är 100 %.  

Större reinvesteringar i Höralyckan, Recordvägen samt Göken 2 utreds till förmån för 
den kommunala LSS-verksamheten. Syftet med reinvestering är att tillföra boenden i 
”egen regi” där och sänka personalkostnader i verksamheten som bedrivs. Behovet av 
ytterligare boenden samt vilken typ av beroende som kan möta efterfrågan utreds.  
Risken med att inte genomföra dessa projekt är att driftskostnaderna per brukare förblir 
fortsatt höga i LSS-verksamheten. Självfinansiering saknas och klassas som prio 2 av 
bolaget. Mindre reinvesteringar såsom om byggnation av lokaler samt robotgräsklippare 
klassas också som prio 2 utifrån ekonomiska och miljömässiga risker. Driftpåverkan är 
alltså positiv för de här projekten. 

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar där byggnation påbörjats slutförs. 
Investeringar som avser säkerhets- och miljöåtgärder föreslås också genomföras under 
planperioden. Investeringen som avser stambyten föreslås också genomföras, då det 
finns juridiskt bindande avtal som kan få ekonomiska konsekvenser om det avbryts.  
Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås 
också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att det är prioriterat. I fas 2 
föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv. 

 

 

Karlshamnsenergi har ett investeringsbehov som uppgår till 1392,2 mnkr för 
planperioden 2022-2026, varav 642,6 mnkr avser prio 1.  Investeringarna avser såväl 
underhållsplan, reinvesteringar samt nyinvesteringar. De nyinvesteringar klassas som 
prio 1 avser bredbandsutbyggnad landsbygd, flerfamiljshus samt bredbandsnoder. 
Riskanalysen anger ingen risk för säkerhet men däremot myndighetskrav för specifika 
delar. Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad varierar mellan 0-99% beroende på 
vilken typ av verksamhet som avses. Biooljepanna är tillhör kategorin 71-99 % medan 
bredband tillhör kategorin 21- 50 %. Fastighetsprojektet ligger på 51-70 % i 
självfinansieringsgrad. Riskanalyserna gällande bredband visar att det finns 
demokratiska och ekonomiska risker med att inte genomföra dessa investeringar som 
klassas som prio 1 på landsbygden, men prio 2 i skärgården. Skillnaden beror på att det 
finns ett bidrag från Jordbruksverket som går förlorad.  
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Riskanalysen av biooljepannan visar att det finns en möjlig sannolikhet för att 
leveranssäkerheten kommer att vara bristande till en kännbar allvarlighetsgrad. 
Investeringen klassas som prio 2 och ingår i grunduppdraget.  

Fastighetsprojektet klassas som en prio 2 med hänsyn till att det finns möjlig sannolikhet 
och kännbar allvarlighetsgrad att arbetsmiljö, miljö, ekonomi och lagkrav påverkas om 
investeringen inte sker. Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner som idag inte 
kan fullgöras, förorenad mark kommer att saneras, säkerhetsskyddslagen kan säkras 
och därutöver kommer driftskostnaderna blir lägre. Det kommer också att finnas 
möjlighet att effektivisering vid samlokalisering. Investeringen ingår i grunduppdraget 
och har en positiv resultatpåverkan.  

Nyinvesteringar i vattentäkt och framtida vattenförsörjning klassas som prio 1 medan 
vattenutbyggnad klassas som prio 3. Anledningen till att de två första får en högre 
prioritet är att befintligt vattenverk är uttjänt och att reservvattentäkt saknas. Lagkraven 
från livsmedelsverket riskerar att inte kunna säkerställas, det finns arbetsmiljörisker i 
befintlig anläggning samt miljö/hälsa kan säkras. Investeringarna ingår i grunduppdraget 
och är politiskt beslutade. Den ekonomiska risken gällande investeringar i vatten är låg 
med hänsyn till att VA kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen. Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad gällande vatten 
varierar mellan 0-50% beroende på vilken typ av verksamhet som avses.  

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar, prio 1 investeringar som är säkerhets- 
och miljöpåverkande samt myndighetskrav genomförs under planperioden. Vidare 
föreslår Stadsvapnet att investeringen som riskerar att förlora bidragsfinansieringen 
också genomförs i fas 1. Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på 
amorteringsplaner föreslås också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att 
det är prioriterat. I fas 2 föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås 
prio 2 genomföras osv. 

 

201



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 6(8) 
 2021-10-01 Dnr: 2021/1606 

 

 

Karlshamns hamn och kombiterminalen har ett investeringsbehov som uppgår till 
470,9 mnkr för planperioden 2022-2026, varav prio 1 uppgår till 348,0 mnkr. 
Reinvesteringar utgör 143,2 mnkr och nyinvesteringar 327,6 mnkr. Reinvesteringarna 
avser underhållsinvesteringar, ersättningsinvesteringar, affärsmässiga investeringar och 
övrigt. Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %.  

Nyinvesteringarna och prio 1 investeringar är färdigställande av pågående RoRo, 
invallning cisterner, utbyggnad av 11-meters kaj, ny kaj Oxhaga, Libher kran, 
reachstaker samt myndighetskrav.  Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. 
Bolagets riskanalys pekar på att utbyggnad av kaj möjliggör att flera båtar kan anlöpa 
samtidigt vilket ökar intäkterna. Kranen som ersätter Multidockern innebär att lastning 
och lossning kan bli effektivare. Påverkar intäkterna positivt. Om investering uteblir finns 
risk för underhållskostnader och maskin ur drift. Investeringen i invallning cisterner i 
oljehamnen innebär att det kommer att finnas en skyddsbarriär vid läckage, vilket är 
viktigt för miljö och säkerhet. Finns myndighetskrav. Samtliga nyinvesteringar ingår i 
grunduppdraget och påverkar resultatet positivt. Saknas uppgift om tidpunkt för 
lönsamhet för samtliga nyinvesteringar. 

Stadsvapnet föreslår att pågående investeringar, prio 1 investeringar som avser 
säkerhets- och miljöpåverkan samt myndighetskrav genomförs för planperioden. 
Investeringar som kan självfinansieras utan påverkan på amorteringsplaner föreslås 
också genomföras om dotterbolagets styrelser bedömer att det är prioriterat. I fas 2 
föreslås resterande delar av prio 1 genomföras. I fas 3 föreslås prio 2 genomföras osv. 
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2022 2023 2024 2025 2026 TOTALT
Khamn Investeringar 38 696 83 343 105 797 156 882 86 157 470 875

Prio 1 17 690 51 990 57 880 142 390 77 640 347 590
Prio 2 21 006 31 353 47 917 14 492 8 517 123 285
Prio 3 0
Prio 4 0
Totalt 38 696 83 343 105 797 156 882 86 157 470 875

Pågående - kan ej avbrytas 16 000 16 000
Miljö eller säkerhet 14 831 25 828 39 892 9 192 3 892 93 635
Myndighetskrav 1 690 4 990 2 880 2 390 640 12 590
Behov av ny borgen 7 000 23 506 33 625 8 415 3 445 75 991

Budg upplåning 7 000 45 000 65 000 110 000 25 000 252 000
Självfinansieringsgrad 81,9% 46,0% 38,6% 29,9% 71,0% 46,5%
Amortering -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000
Budg borg ram 602 179 609 179 652 679 716 179 824 679 848 179 848 179

ökning 7 000 43 500 63 500 108 500 23 500 246 000

 

 

Bedömning 

Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 2 751,8 mnkr 
för planperioden 2022-2026 och ett lånebehov som uppgår till 1 976,1 mnkr enligt nedan 
tabell.  

 

De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1, där det finns en hög 
sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1 345,7 mnkr för planperioden 2022-2026. Prio 2, 3 och 4 uppgår till 1 406,1 
mnkr. 

Pågående investeringar (utan hänsyn till prioritering) uppgår till 301,6 mnkr för 
planperioden. Investeringar inom prio 1 med påverkan på säkerhet och miljö uppgår till 
994,9 mnkr och investeringar med myndighetskrav eller liknande uppgår till 427,2 mnkr. 
Behovet av borgen för de här delarna uppgår till 1 385,4 mnkr. Kvarvarande 
låneutrymme inom det nuvarande löftet uppgår till cirka 500 mnkr och osäkerhet råder 
gällande projektet Emigranten etapp 5.  
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Bedömningen är att det finns möjlighet att kunna höja lånetaket i framtiden. 
Förutsättningarna är att  kommun kostnader blir lägre per invånare, att bolag och 
kommun har amorteringsplaner, att affärsmässiga investeringar bedöms som 
lönsamma, att taxekollektivet tål en avgiftshöjning gällande VA-taxa, att reinvesteringar 
självfinansieras osv. Med hänsyn till att det pågår en värdering gällande låneutrymmet 
och de förväntningar som måste infrias inom kommunkoncernen bör 
Stadsvapenkoncernens investeringsbudget fastställas för 2022 och preliminärt 
godkännas för 2023-2026 utifrån föreslag ovan, där fas 1 endast omfattar pågående, 
säkerhets- och miljöpåverkan, myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag. Borgen 
beslutas årligen och kvarvarande utrymme inrymmer fas 1 endast omfattar pågående, 
säkerhets- och miljöpåverkan, myndighetskrav samt risk för att förlora bidrag samt ett 
eventuellt överskridande av Emigranten etapp 5.  

Stadsvapnet Karlshamn AB föreslår också att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan 
för att öka de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida 
investeringar.  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse med Investeringsbudget 2022 - 2024 för stadsvapenkoncernen, 
daterad 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bifogat förslag till tillsvidareavtal för Blekinge Tekniska Högskolas 
verksamhet på Campus Karlshamn, 
 
att kommunstyrelsen tillförs 1 mkr för att hantera kostnaden 2022, samt 
 
att indexuppräkningen hanteras inom ordinarie budgetprocess från och med 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
etableringen av Campus Karlshamn haft ett avtal som reglerat kommunens stöd och 
BTH:s åtagande. Nuvarande avtal löpte under perioden 2016 till och med 2020 men har 
med anledning av pandemin förlängts att gälla även under 2021. 
 
Avtalet 
 
Ett nytt avtal har utarbetats av forskningsrådet som är det forum som ska förvalta och 
följa upp befintligt avtal. I rådet ingår förutom kommunen och BTH företrädare för 
NetPort Science Park AB (Netport) och näringslivet som är verksamt på pirenområdet. 
 
Utifrån erfarenheterna med nuvarande avtal och processen i samband med att Campus 
Karlshamn föreslogs läggas ner samt (när nedläggning vändes till utveckling) 
kommunens delaktighet i ett utvecklat BTH (bägge campus) har inriktningen på avtalet 
förändrats från kvantitativa mått till kvalitativa åtaganden. Avtalets giltighet och 
ekonomiska innehåll har även uppdaterats liksom förutsättningarna för utbetalning av 
medel. 
 
Upplägget av avtalet liknar det nuvarande men innehållet har i grunden förändrats 
såtillvida att förslaget innebär ett tillsvidareavtal och uppsägningstiden har förlängts. 
Detta innebär en tydlig viljeyttring från bägge parter att Campus Karlshamn är en viktig 
verksamhet för Blekinges utveckling och tryggar verksamheten i Karlshamn på längre 
sikt. 
 
Ekonomin innebär att beloppet som kommunen betalar till BTH vilket varit fast sedan 
2016 justerats upp. Dessutom hanteras i detta avtal vissa kostnader för lokaler som 
legat på Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) vilket kan ses som ytterligare ett steg i att 
renodla KAFAB:s verksamhet där tidigare kostnaden för Blekinge Business Incubator 
(BBI) flyttats till kommunen. Modellen innebär att grundbeloppet för BTH:s verksamhet 
räknas upp utifrån 2016 års nivå samt att en del kan användas exempelvis för 
driftskostnader kopplat till verksamhetsförändringar inom Campus Karlshamn. Beloppet 
föreslås dessutom följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) löneindex. 
 
Sammantaget innebär avtalet en tydlig långsiktig satsning på högskoleutbildning och 
forskning i Karlshamn inom ramen för Campus Karlshamn vilket också är en 
förutsättning för en fortsatt science park i kommunen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 222, att återremittera ärendet till 
förvaltningen för renodling av avtalet. Avtalet har nu renodlats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och 
utveckling 2022-2026, reviderat 211108 efter återremiss 
Originalavtal - Forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Originalavtal - tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Protokollsutdrag KS § 222/2021 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om 
forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2022-2026 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Netport Science Park AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bifogat förslag till tillsvidareavtal för Blekinge Tekniska Högskolas 
verksamhet på Campus Karlshamn, 
 
att kommunstyrelsen tillförs 1 mkr för att hantera kostnaden 2022, samt 
 
att indexuppräkningen hanteras inom ordinarie budgetprocess från och med 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
etableringen av Campus Karlshamn haft ett avtal som reglerat kommunens stöd och 
BTH:s åtagande. Nuvarande avtal löpte under perioden 2016 till och med 2020 men har 
med anledning av pandemin förlängts att gälla även under 2021. 
 
Avtalet 
 
Ett nytt avtal har utarbetats av forskningsrådet som är det forum som ska förvalta och 
följa upp befintligt avtal. I rådet ingår förutom kommunen och BTH företrädare för 
NetPort Science Park AB (Netport) och näringslivet som är verksamt på pirenområdet. 
 
Utifrån erfarenheterna med nuvarande avtal och processen i samband med att Campus 
Karlshamn föreslogs läggas ner samt (när nedläggning vändes till utveckling) 
kommunens delaktighet i ett utvecklat BTH (bägge campus) har inriktningen på avtalet 
förändrats från kvantitativa mått till kvalitativa åtaganden. Avtalets giltighet och 
ekonomiska innehåll har även uppdaterats liksom förutsättningarna för utbetalning av 
medel. 
 
Upplägget av avtalet liknar det nuvarande men innehållet har i grunden förändrats 
såtillvida att förslaget innebär ett tillsvidareavtal och uppsägningstiden har förlängts. 
Detta innebär en tydlig viljeyttring från bägge parter att Campus Karlshamn är en viktig 
verksamhet för Blekinges utveckling och tryggar verksamheten i Karlshamn på längre 
sikt. 
 
Ekonomin innebär att beloppet som kommunen betalar till BTH vilket varit fast sedan 
2016 justerats upp. Dessutom hanteras i detta avtal vissa kostnader för lokaler som 
legat på Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) vilket kan ses som ytterligare ett steg i att 
renodla KAFAB:s verksamhet där tidigare kostnaden för Blekinge Business Incubator 
(BBI) flyttats till kommunen. Modellen innebär att grundbeloppet för BTH:s verksamhet 
räknas upp utifrån 2016 års nivå samt att en del kan användas exempelvis för 
driftskostnader kopplat till verksamhetsförändringar inom Campus Karlshamn. Beloppet 
föreslås dessutom följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) löneindex. 
 
Sammantaget innebär avtalet en tydlig långsiktig satsning på högskoleutbildning och 
forskning i Karlshamn inom ramen för Campus Karlshamn vilket också är en 
förutsättning för en fortsatt science park i kommunen. 
 

207



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 222, att återremittera ärendet till 
förvaltningen för renodling av avtalet. Avtalet har nu renodlats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och 
utveckling 2022-2026, reviderat 211108 efter återremiss 
Originalavtal - Forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Originalavtal - tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Protokollsutdrag KS § 222/2021 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om 
forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2022-2026 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Netport Science Park AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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kommun 2021-11-08 Dnr: 2021/2559 
 

 
 

Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 368 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 271 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 
samverkan och utveckling 2022-2026 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bifogat förslag till tillsvidareavtal för Blekinge Tekniska Högskolas 
verksamhet på Campus Karlshamn, 
 
att kommunstyrelsen tillförs 1 mkr för att hantera kostnaden 2022, samt 
 
att indexuppräkningen hanteras inom ordinarie budgetprocess från och med 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
etableringen av Campus Karlshamn haft ett avtal som reglerat kommunens stöd och 
BTH:s åtagande. Nuvarande avtal löpte under perioden 2016 till och med 2020 men har 
med anledning av pandemin förlängts att gälla även under 2021. 
 
Avtalet 
 
Ett nytt avtal har utarbetats av forskningsrådet som är det forum som ska förvalta och 
följa upp befintligt avtal. I rådet ingår förutom kommunen och BTH företrädare för 
NetPort Science Park AB (Netport) och näringslivet som är verksamt på pirenområdet. 
 
Utifrån erfarenheterna med nuvarande avtal och processen i samband med att Campus 
Karlshamn föreslogs läggas ner samt (när nedläggning vändes till utveckling) 
kommunens delaktighet i ett utvecklat BTH (bägge campus) har inriktningen på avtalet 
förändrats från kvantitativa mått till kvalitativa åtaganden. Avtalets giltighet och 
ekonomiska innehåll har även uppdaterats liksom förutsättningarna för utbetalning av 
medel. 
 
Upplägget av avtalet liknar det nuvarande men innehållet har i grunden förändrats 
såtillvida att förslaget innebär ett tillsvidareavtal och uppsägningstiden har förlängts. 
Detta innebär en tydlig viljeyttring från bägge parter att Campus Karlshamn är en viktig 
verksamhet för Blekinges utveckling och tryggar verksamheten i Karlshamn på längre 
sikt. 
 
Ekonomin innebär att beloppet som kommunen betalar till BTH vilket varit fast sedan 
2016 justerats upp. Dessutom hanteras i detta avtal vissa kostnader för lokaler som 
legat på Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) vilket kan ses som ytterligare ett steg i att 
renodla KAFAB:s verksamhet där tidigare kostnaden för Blekinge Business Incubator 
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(BBI) flyttats till kommunen. Modellen innebär att grundbeloppet för BTH:s verksamhet 
räknas upp utifrån 2016 års nivå samt att en del kan användas exempelvis för 
driftskostnader kopplat till verksamhetsförändringar inom Campus Karlshamn. Beloppet 
föreslås dessutom följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) löneindex. 
 
Sammantaget innebär avtalet en tydlig långsiktig satsning på högskoleutbildning och 
forskning i Karlshamn inom ramen för Campus Karlshamn vilket också är en 
förutsättning för en fortsatt science park i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 222, att återremittera ärendet till 
förvaltningen för renodling av avtalet. Avtalet har nu renodlats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och 
utveckling 2022-2026, reviderat 211108 efter återremiss 
Originalavtal - Forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Originalavtal - tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
Protokollsutdrag KS § 222/2021 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om 
forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2022-2026 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Netport Science Park AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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AVTAL om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 

PARTER 

1. Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000–0845, nedan kallad 
Kommunen 

2. Blekinge Tekniska Högskola, org.nr. 202100–4011, nedan kallad BTH 

 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Kommunen har tillsammans med näringslivet i Karlshamn och BTH skapat en plattform för en 
science parkmiljö i Karlshamn. BTH är med sin erfarenhet och expertis inom forskning och 
utbildning och en förutsättning för utveckling och tillväxt inom denna miljö. Kommunen och 
BTH bildar tillsammans med näringslivet ett så kallat triple helix samarbete inom ramen för 
NetPort Karlshamn. Tanken är att parterna ska kraftsamla kring de frågor som ligger inom 
science Parkens fokusområden (Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem -ITS).  

Syftet med detta avtal är att utveckla forskning, utbildning och samverkan inom de ovan 
beskrivna fokusområdena för att stimulera till företagsetableringar och för att kunna ge service 
inom dessa fokusområden samt fortsätta bygga forskning, utbildning och samverkan.  

De medel som erhålls från Karlshamns kommun är kopplade till att verksamhet ska bedrivas i 
Karlshamns kommun. Detta innebär att personer vid BTH företrädesvis, ska ha sin placeringsort 
i Karlshamn eller regelbundet bedriva delar av sin tjänst vid Campus Karlshamn, detta utgör en 
bedömningsaspekt för att erhålla ekonomiska medel. 

INRIKTNING OCH OMFATTNING 

§ 1 

Parterna är överens om att BTH:s verksamhet i Karlshamn är en permanent verksamhet, vilket 
innebär att BTH ska bedriva och utveckla utbildning och forskning. Utbildningen och 
forskningen ska omfatta områdena Digitala Medier, (vilket bl. a innebär digitala och immersiva 
upplevelser) Energi samt Intelligent logistik och/eller Intelligenta transportsystem. Ytterligare 
områden för forskning och utbildning kan tillkomma inom ramen för detta avtal. 

Parterna är vidare överens om att de gemensamt ska verka för en livskraftig miljö där det 
skapas dynamiska utbildningar för studenter i eftergymnasial utbildning knutna till BTH i 
Karlshamn. Målet är en fysisk utbildnings- och forskningsmiljö i nära samverkan mellan 
akademi, det offentliga och näringslivet.   

Karlshamns kommun ska verka för att via sitt helägda dotterbolag Karlshamnsbostäder 
garantera boende för dessa studenter. Karlshamns kommun ska också verka för ett starkt BTH 
vilket är viktigt för hela Blekinge. 

§ 2 

Parterna är överens om att BTH inför varje nytt läsår ska redovisa vilka utbildningar som ska 
genomföras vid BTH i Karlshamn. Utbildningar, som tidigare påbörjats i Karlshamn, ska fullföljas 
där om inte annat överenskommes. BTH ansvarar för att upprätta ett inriktningsbeslut för sin 
verksamhet i Karlshamn. Inriktningsbeslutet föregås av samråd med kommunen vilket ska ske 
via ett samverkansråd, se § 4 
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FORSKNING OCH ERSÄTTNING 

§ 3 

Kommunen ersätter BTH med sex miljoner (6 000 000) kronor per år från och med 2022. Från 
och med 1 januari 2023 justeras beloppet enligt SKR:s löneindex. Medlen ska i första hand 
användas till forskning, men också utbildning som stödjer den kommunala 
verksamhetsutvecklingen och näringslivets utvecklingsbehov samt ge upphov till innovationer, 
som i sin tur leder till nya företagsetableringar i kommunen. Av dessa medel kan upp till               
1 miljon kronor (2022 års nivå) användas till Strategiska insatser till rektors förfogande och för 
driftskostnader kopplat till att upprätthålla verksamheten i Karlshamn.  

Områdena nedan är utformad under 2021, om det uppkommer andra behov eller om 
förutsättningarna ändras kan fördelningen också ändras. Samverkansrådet ges mandat att 
besluta om fördelningen av aktuella medel. Samverkansrådet skriver en årlig rapport som 
tillsänds kommunstyrelsen via kommundirektören.                                                                                                                                            

Ersättningen till BTH utbetalas efter att faktura skickats till kommunen. 

Digitala medier, Institutionen för Teknik och Estetik  
För i huvudsak utveckling av utbildningsprogram och forskning, samt samverkan med kommun 
och näringsliv. 
 
Intelligenta Transportsystem/Logistikforskning, Institutionen för Datavetenskap och 
Industriell ekonomi  
För utveckling av forskning och doktorander, samt samverkan med kommun och näringsliv. 
 
Intelligenta Transportsystem/Transportteknik Institutionen för Matematik och 
Naturvetenskap  
För utveckling av forskning och doktorander, samt samverkan med kommun och näringsliv. 
 
Strategiska insatser till rektors förfogande. 
Speciella insatser som beslutas årligen för att stötta den långsiktiga utvecklingen.  
 
BTH:s åtagande  
Utbetalningen från Karlshamns kommun bygger på att BTH uppfyller följande; 

 Att forsknings- och utbildningsverksamhet har en inriktning i linje med föreliggande 
samverkansavtal och utformas i dialog med Karlshamns kommun utgör en 
bedömningsaspekt för att erhålla ekonomiska medel. 

 Att BTH i samverkan med NetPort Science Park och Karlshamns kommun aktivt verkar 
för att bygga upp en forskningsmiljö där samtliga parter medverkar.  

 Att BTH utvecklar utbildningsprogram som syftar till att stärka verksamhet i Karlshamns 
kommun. 
 

Samverkansrådet ska följa upp och besluta om de att-satser som angetts ovan. Att-satserna är 
grunden för den finansiering som Karlshamns kommun ersätter BTH för att utföra. Vid brister 
som påtalas skriftligt och som inte åtgärdas av BTH kan medföra att delar eller hela 
finansieringen upphör. 
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§ 4 

För att få största möjliga effekt av de forskningsmedel som Kommunen betalar till BTH ska det 
sedan tidigare inrättade forskningsrådet fortsätta att verka. Detta benämns fortsättningsvis 
samverkansrådet som en markering av att den kvalitativa bedömningen av den bedrivna 
forskningen helt görs av BTH. Samverkansrådet ska vara rådgivande och fungera som ett 
bollplank till BTH och Karlshamns kommun. Forskningsinsatser ska beslutas i konsensus. 
Samverkansrådets representanter ska representera BTH, Kommunen och näringslivet samt 
NetPort. Kommunen ska inneha ordförandeposten och NetPorts representant sekreterarskapet. 
BTH ska redovisa pågående och planerade utbildningar till samverkansrådet. 

BTH ska verka för att forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i nära samverkan med 
Karlshamns kommun samt företag och näringsidkare, vars verksamhet är förlagd i Karlshamns 
kommun eller har en nära koppling till Karlshamns kommun. 

§ 5 

Uppföljning av resultat sker såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt årsvis. BTH lämnar ett 
förslag till intern fördelning i anslutning till sin budgetprocess, varefter beslut om fördelning 
fattas i samverkansrådet under november och gäller sedan för nästkommande år. 

GILTIGHET OCH UPPSÄGNING 

§ 6  

Detta avtal gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare. Parterna kan säga upp avtalet men 
då med 36 månaders uppsägning.  

Detta avtal ersätter i sin helhet tidigare avtal 2015-12-18. Mindre ändringar i detta avtal kan 
göras löpande förutsatt att båda parter är överens. Avtalet ska vara ett levande dokument som 
speglar den utveckling som pågår. 

§ 7  

Om avtalets inriktning och omfattning – beskrivet i § 1 – förändras på ett sådant sätt att det inte 
längre är möjligt att genomföra det, ska det i första hand omförhandlas och i andra hand sägas 
upp med en uppsägningstid på 12 månader. I detta inbegrips en situation där BTH:s anslag 
kraftigt minskas jämfört med det läge som råder då avtalet tecknas.  

Avtalets grund är att BTH finns representerat på NetPort Science Park i Karlshamn och skulle 
annan ordning uppstå är parterna med omedelbar verkan lösta från detta avtal. 

§ 8  

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun genom beslut som 
vinner laga kraft. Annars är det till alla delar förfallet. 

 

Karlshamn 2021-MM-DD 

För Karlshamns kommun   För Blekinge Tekniska Högskola 

 

Per-Ola Matsson   Mats Viberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Rektor
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AVTAL  om forskning, utbildning, samverkan och utveckling

PARTER

1.  Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse, org.nr.  212000-0845,  nedan kallad

Kommunen

2. Blekinge Tekniska Högskola, 0rg.nr.  202100-4011,  nedan kallad BTH

BAKGRUND OCH SYFTE

BTH har erfarenhet och expertis inom forskning och utbildning.

Kommunen har tillsammans med näringslivet i Karlshamn och BTH skapat den ideella

föreningen NetPort.Kar1shamn. Syftet är att parterna skall kraftsamla kring de frågor som ligger

inom NetP0rt.Karlshamns fokusområden (Digitala medier, Energi och Intelligenta

transportsystem -ITS). All operativ verksamhet i N etPort.Karlshamn drivs via det helägda

dotterbolaget NetPort Science Park AB [svb].

Syftet med detta avtal är att utveckla forskning, utbildning och samverkan inom de ovan

beskrivna fokusområdena för att stimulera till företagsetableringar och för att kunna ge service

inom fokusområdena samt för att bygga upp en komplett miljö. Begreppet kompletta miljöer

innefattande forskning, utbildning och samverkan.

Detta innebär att samverkan med företag och organisationer i Karlshamns kommun

inkluderande Netport Science Park AB och Karlshamns kommun inom ramen för en existerande

komplett miljö eller en komplett miljö under uppbyggnaden vid BTH, utgör en

bedömningsaspekt för att erhålla ekonomiska medel.

Verksamhet i Karlshamns kommun: De medel som erhålls från Karlshamn kommun är kopplade

till att verksamhet ska bedrivas i Karlshamns kommun. Detta innebär att personer vid BTH

verksamma i de kompletta miljöerna företrädesvis, ska ha sin tjänstgöringsort i Karlshamn eller

regelbundet bedriva delar av sin tjänst vid Campus Karlshamn. Personals närvaro och

bedrivande av verksamhet vid Campus Karlshamn utgör en bedömningsaspekt för att erhålla

ekonomiska medel.

INRIKTNING OCH OMFATTNING

§  1

Parterna är ense om att BTH:s verksamhet i Karlshamn är en permanent verksamhet, vilket

innebär att BTH skall bedriva och utveckla utbildning och forskning. Utbildningen och

forskningen skall omfatta områdena Digitala Medier, (vilket bl. a innebär digitala spel) Energi

samt Intelligent logistik och/ eller Intelligenta transportsystem. Ytterligare områden för

forskning och utbildning kan tillkomma inom ramen för detta avtal.

Parterna är vidare ense om att de gemensamt skall verka för en utveckling som år  2020  omfattar

minst  750  studenter i eftergymnasial utbildning knutna till Campusområdet, d.v.s. studenter

som fysiskt finns på Östra Piren eller läser fristående kurser eller program. Där aktörerna är

BTH, Karlshamns Lärcenter ev. Yrkeshögskola eller liknande aktörer.

1 mh-
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Parterna skall aktivt arbeta för att målet om att öka antalet studenter i Karlshamn i den takt som

mer medel tillförs BTH. Målet är att 10  — 15  %  av det totala antalet studenter skall finnas i

Karlshamn 2020. För att nå målet skall forskningsrådet (se  §  4) bereda frågan och i samverkan

med BTH arbeta fram en plan som visar på hur utvecklingen är planerad år från år. Karlshamns

kommun förbinder sig att via sitt helägda dotterbolag Karlshamnsbostäder garantera boende för

dessa studenter.

§2

Parterna är ense om att BTH inför varje nytt läsår skall redovisa vilka utbildningar som skall

genomföras vid BTH i Karlshamn. Utbildningar, som tidigare påbörjats i Karlshamn, skall

fullföljas där om inte annat överenskommes. BTH ansvarar för att upprätta ett inriktningsbeslut

för sin verksamhet i Karlshamn. lnriktningsbeslutet föregås av samråd med kommunen via

forskningsrådet.

FORSKNING OCH ERSÄTTNING

§  3

Kommunen ersätter BTH med maximalt fem miljoner [5 000 000] kronor per år för i första hand

forskning men också utbildning, som stödjer den kommunala verksamhetsutvecklingen och

näringslivets utvecklingsbehov samt ge upphov till innovationer, som i sin tur leder till nya

företagsetableringar i kommunen. Områdena är utformad under 2015. Om det uppkommer

andra behov eller om förutsättningarna ändras kan fördelningen också ändras. Forskningsrådet

ges mandat att besluta om fördelningen av aktuella medel. Forskningsrådet skriver en årlig

rapport som tillsänds kommunstyrelsen.

Digital medier, Inst. f. Teknik och Estetik

Det är centralt att medlen går till att rekrytera en tillsvidareanställd professor inom tillämpad

medieteknik med en teknisk inriktning för att realisera uppbyggnaden av en komplett miljö

inom medieteknik. Denna person och eventuella andra rekryteringar inom medieteknik ska

bidra till att säkerställa kompetens.

Intelligenta Transportsystem/Logistikforskning, inst. f. Datalogi och Datorsystemteknik

Området är intressant för Karlshamns kommun och medlen använd blå till KAJT (wwwkajtorg),
Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken, och BTH attraherar Via KAjT ytterligare externa

medel för forskning samt att ansökningar inom hamnlogistik formuleras i samarbete med

Netport Science Park AB. Forskningen ger positiva effekter till BTH:s kompletta miljöer inom

Datalogi och Datorsystemteknik bl. a forskarutbildningen och masterutbildningen

(uppgiftsmoment och examensarbeten] samt till civilingenjörsprogrammen (examensarbeten).

Intelligenta Transportsystem/Transportteknik Inst. f. Matematik och Naturvetenskap

Området är intressant för Karlshamns kommun och medlen använd bl. a till två
doktorandanställningar med placering i Karlshamn. Projekti samarbete med Netport Science

park AB har inneburit ytterligare externa medel. Forskningen ger positiva effekter till BTH:s

kompletta miljöer inom Matematik och Naturvetenskap, bl.a. för forskarutbildningen samt

civilingenjörsprogrammen (examensarbeten). På sikt kan det finnas möjlighet till viss

samverkan med Medieteknikområdet
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Samverkan med fokusområden och inom BTH Ansvarig person/funktion /organisatorisk

enhet utses av rektor.

Kontinuerligt följa samverkan mellan BTH och Netport Science Park AB:s olika fokusområden

(inklusive föreslå ev. förändringar) samt samverkan inom BTH vad gäller beviljade initiativ samt

att bistå internt inom BTH för etablering av kompletta miljöer.

Strategiska punktinsatser till rektors förfogande.

Medlen kan användas till punktinsatser vad gäller t ex rekrytering av professorer eller andra

initiativ inom ramen för avtalet med Karlshamns kommun.

l början av 2016 fastställer parterna en plan över utvecklingen av antalet studenter med hösten

2015  är utgångspunkten. Antalet studenter skall vid utgången av vårterminen 2021 vara 10  -  15

%  av BTl-ls totala studentvolym. Utgångsläget är antalet studenter hösten 2015. Vilket är 334

programstudenter och 90 studenthuvuden vid fristående kurser. Denna plan revideras årligen

varje vår för att säkerställa att det slutgiltiga målet kommer att uppfyllas.

I det fall som planen för ett särskilt år inte år uppfyllt skall en kortfattad rapport beskriva hur

det skall uppfyllas inom avtalstiden.

Utbetalningen från Karlshamns kommun bygger på att BTH uppfyller följande;

o Att studentmålet är uppfyllt till vårterminen  2021  och att prognosen dit är uppfylld och

avstämd årligen i forskningsrådet.

o Att forsknings- och utbildningsverksamhet som har en inriktning i linje med BTH:s

samverkansinitiativ, utgör en bedömningsaspekt för att erhålla ekonomiska medel.

o Att BTH i samverkan med NetPort Science Park och Karlshamns kommun aktivt bygger

upp en forskningsmiljö där samtliga parter medverkar. Miljön skall vara av karaktären

en "komplett miljö".

Det skall framgå av forskningsrådets protokoll att det finns en progress i de att-satser som

angetts ovan. Om så inte är fallet och om BTH trots protokollförda påpekande inte fullföljer sitt

uppdrag kan Karlshamns kommun dra in hela eller delar av det utlovade bidraget. indraget

bidrag skall skriftligen kommuniceras och med tydlighet ange varför detta sker.

§4

För att få största möjliga effekt av de forskningsmedel som Kommunen betalar till BTH skall det

sedan tidigare inrättade "forskningsrådet" fortsätta att verka. Forskningsrådet skall vara

rådgivande och fungera som ett bollplank till BTH och Karlshamns kommun. Forskningsinsatser

skall beslutas i konsensus. Forskningsrådets representanter hämtas ur NetPort Science Parks

styrelse eller ur dess närhet och skall representera BTH, Kommunen och näringslivet. N etP0rt

Science Parks AB:s VD ska ingå i forskningsrådet och vara dess sekreterare. BTH ska redovisa

pågående och planerade utbildningar till forskningsrådet.

BTH skall verka för att forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i nära samverkan med

Karlshamns kommun samt företag och näringsidkare, vars verksamhet är förlagd i Karlshamns

kommun eller har en nåra koppling till Karlshamns kommun.

§5

Uppföljning av resultat sker såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt årsvis. Avstämningen av

studentmålen genomförs den 30 april och 21 dager efter uppropet. Avstämningen av

forskningsprojekten sker den 31 oktober och ersättningen utbetalas i december.
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GILTIGHET  OCH UPPSÄGNING

§6

Detta avtal gäller för perioden 2016-01-01-2020-12-31. Avtalet förlängs med tolv månader i

taget om det inte sägs upp av någondera parten sex månader före avtalstidens utgång.

Parterna är ense om att från  och  med tidpunkten för undertecknandet av i första stycket angivna

avtal skall såväl l-luvudavtalet [daterat 1999-12-16] och Tilläggsavtalen (daterade i oktober

2000, 2001och  2009) upphöra att gälla. l  och  med undertecknandet av detta avtal förbinder sig

parterna att inte rikta några krav mot varandra som grundar sig på l-luvudavtalet och

Tilläggsavtalen.

§7

Om avtalets inriktning och  omfattning - beskrivet i  §  1 - förändras på ett sådant sätt att det inte

längre är möjligt att genomföra det, skall det i första hand omförhandlas  och  i andra hand sägas

upp med en uppsägningstid på  6  månader. I detta inbegrips en situation där BTHs anslag kraftigt

minskas jämfört med det läge som råder då avtalet tecknas.

Avtalets grund är att BTH finns representerat på NetPort Science Park i Karlshamn och skulle

annan ordning uppstå är parterna med omedelbar verkan lösta från detta avtal.

§8

Detta avtal skall godkännas av kommunstyrelseni Karlshamns kommun genom beslut som

vinner laga kraft. Annars är det till alla delar förfallet.

Karlshamn  2015-12-18

;M4 rum 7.0 Ié" Uli" 13

För Karlshamns kommun För Blekinge Tekniska Högskola

Av» L/¢\/+ \‘
Per-Ola Matsson Anders Hederstierna

Kommunstyrelsens ordförande Rektor
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Tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling

PARTER

1.  Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse, org.nr.  212000-0845,  nedan kallad

Kommunen

2.. Blekinge Tekniska Högskola, org.nr.  202100-4011,  nedan kallad BTH

Parterna har den 22 oktober  2009  ingått ett avtal som om det inte sägs upp förlängs med 12

månader i taget. Huvudavtalet omfattade  2010 -2014  och har inte blivit uppsagt.

Gällande avtal ger möjlighet att BTH kan få en årlig ersättning om 4 Mkr för att BTH bedriver

forskning och utbildning vid NetPort Science Park i Karlshamn.

Inför verksamhetsåret  2015  avsatte kommunen ytterligare 1 Mkr (totalt  5  Mkr) för ovan

nämnda verksamhet.

Det i avtalet nämnda forskningsrådet har fastställt att BTH uppfyller kraven för full utbetalning

av 4Mkr plus ytterligare 1 Mkr totalt  5  Mkr för verksamhet under 2015.

Under  2015  har BTH utvecklat ett nytt område inom intelligenta Transportsystem vilket

innefattar att en professor och en välmeriterad doktor placerat sin verksamhet i Karlshamn

samt startat en uppbyggnad av en forskningsmiljö där minst två doktorander rekryteras.

Denna satsning är skälet för tilläggsanslaget om 1 Mkr.

Inför perioden  2016  ~  2020  kommer ett nytt avtal att presenteras.

Karlshamn  2015-12-16 Laul > CL/vx/\ 7/0  I  la  "a  I  «/7

För Karlshamns kommun För Blekinge Tekniska Högskola

Per-Ola Matsson Anders Hederstierna

Kommunstyrelsens ordförande Rektor
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:30 
(ajournering klockan 14:50 – 15:20) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Marie Sällström (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla Sandgren (S),  
Ulf Ohlsson (M) ej § 207, Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S) ej § 207, 
Johnny Persson (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Richard Holmberg, fastighetschef Karlshamnsfastigheter AB § 205 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 208 

 

Paragrafer 203-246  

Utses att justera Christel Friskopp (S) 

Justeringsdatum  2021-10-28 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Christel Friskopp 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-10-26 

Tillkännages fr.o.m: 2021-10-28 

Tillkännages t.o.m: 2021-11-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
 

______________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 3(4) 

 

§ 222 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan 
och utveckling 2022-2026 2021/2559 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att renodla avtalet.   
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
etableringen av Campus Karlshamn haft ett avtal som reglerat kommunens stöd och 
BTH:s åtagande. Nuvarande avtal löpte under perioden 2016 till och med 2020 men har 
med anledning av Pandemin förlängts att gälla även under 2021.  
 
Avtalet 
 
Ett nytt avtal har utarbetats av forskningsrådet som är det forum som ska förvalta och 
följa upp befintligt avtal. I rådet ingår förutom kommunen och BTH företrädare för 
NetPort Sciencepark AB (Netport) och näringslivet som är verksamt på pirenområdet. 
 
Utifrån erfarenheterna med nuvarande avtal och processen i samband med att Campus 
Karlshamn föreslogs läggas ner samt (när nedläggning vändes till utveckling) 
kommunens delaktighet i ett utvecklat BTH (bägge campus) har inriktningen på avtalet 
förändrats från kvantitativa mått till kvalitativa åtaganden. Avtalets giltighet och 
ekonomiska innehåll har även uppdaterats liksom förutsättningarna för utbetalning av 
medel. 
 
Upplägget av avtalet liknar det nuvarande men innehållet har i grunden förändrats 
såtillvida att förslaget innebär ett tillsvidareavtal och uppsägningstiden har förlängts. 
Detta innebär en tydlig viljeyttring från bägge parter att Campus Karlshamn är en viktig 
verksamhet för Blekinges utveckling och tryggar verksamheten i Karlshamn på längre 
sikt.  
 
Ekonomin innebär att beloppet som kommunen betalar till BTH, vilket varit fast sedan 
2016, justerats upp. Dessutom hanteras i detta avtal vissa kostnader för lokaler som 
legat på Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) vilket kan ses som ytterligare ett steg i att 
renodla KAFAB:s verksamhet och kostnader flyttats till kommunen. Modellen innebär att 
grundbeloppet för BTH:s verksamhet räknas upp utifrån 2016 års nivå samt att en del 
kan användas exempelvis för driftskostnader kopplat till verksamhetsförändringar inom 
Campus Karlshamn. Beloppet föreslås dessutom följa SKR:s löneindex. 
 
Sammantaget innebär avtalet en tydlig långsiktig satsning på högskoleutbildning och 
forskning i Karlshamn inom ramen för Campus Karlshamn vilket också är en 
förutsättning för en fortsatt science park i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 
samverkan och utveckling 2022-2026 
Gällande avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, 
samverkan och utveckling 2016-2020 
Tilläggsavtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 2016-2020 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 4(4) 

 

Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för att renodla avtalet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inför 2022 flytta 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
insatser för att underlätta snabb försäljning av mark och byggnation på densamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att akuta insatser under 2021 för att underlätta byggnation på mark som är såld eller 
står i begrepp att bli såld i Stilleryd belastar budgeten för strategisk utveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett behov av insatser för att relativt snabbt underlätta för försäljning av mark till 
företagsetableringar i Karlshamn. I Stillerydsområdet har tidigare ett större markområde 
inte varit aktuellt för försäljning då delar av området är aktuellt för att etablera ny 
bangård. Efter att Trafikverket kommit en bit i sin process där de pekat ut en yta för en 
bangård fattade kommunstyrelsen 2021-10-26, § 213, ett principbeslut om att den mark 
som inte berörs är möjlig att sälja. Det finns ett antal aktörer och intressenter som 
anmält intresse och det finns förutsättningar för att i närtid kunna sälja marken.  
 
I samband med den senaste försäljningen av mark i Stilleryd har det visat sig att 
kommunen och andra aktörer under de senaste 15-20 åren använt ytor i området för 
tillfällig förvaring av material samt byggt upp mer permanenta vallar och liknande av 
restmaterial från andra markberedningar. För att underlätta försäljning av etableringsklar 
mark, möjliggöra rimliga tomtindelningar och tydligt avgränsa mot området aktuellt som 
bangård krävs markberedande insatser samt bortforsling av olika typer av skrotliknande 
rester. Liknande behov kan uppstå även på annan kommunal mark som är aktuell för 
försäljning. 
 
Åtgärderna är svåra att kostnadsberäkna och kan delas i två delar. Dels åtgärderna som 
krävs för att möjliggöra snabb byggstart på redan såld mark. Dels de åtgärder som 
behöver göras när en tomtindelning skett av en nyöppnad yta. Kostnaderna ska enligt 
gällande redovisningsregler hanteras som driftskostnader. De intäkter som uppstår vid 
försäljning ska bokföras som en reavinst.  Detta gör att insatser bör kunna ge en positiv 
nettoeffekt på driften. Alternativet kan innebära en utebliven etablering vilket skulle vara 
negativt både ekonomiskt och för arbetsmarknaden i regionen. Finansiering bedöms 
kunna ske inom ramen för en omfördelning mellan intäkter för markförsäljning inom 
finansbudgeten och kommunstyrelsens anslag till förfogande inom driftsbudgeten. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås att kostnader 2021 för insatser i Stilleryd för att 
underlätta etableringar och byggnation hanteras inom kommunstyrelsens budget för 
strategisk utveckling som ligger inom kommundirektörens ansvar. Vidare föreslås att 
inför 2022 omfördela 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
detsamma vilket kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 213/2021 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inför 2022 flytta 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
insatser för att underlätta snabb försäljning av mark och byggnation på densamma. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att akuta insatser under 2021 för att underlätta byggnation på mark som är såld eller 
står i begrepp att bli såld i Stilleryd belastar budgeten för strategisk utveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett behov av insatser för att relativt snabbt underlätta för försäljning av mark till 
företagsetableringar i Karlshamn. I Stillerydsområdet har tidigare ett större markområde 
inte varit aktuellt för försäljning då delar av området är aktuellt för att etablera ny 
bangård. Efter att Trafikverket kommit en bit i sin process där de pekat ut en yta för en 
bangård fattade kommunstyrelsen 2021-10-26, § 213, ett principbeslut om att den mark 
som inte berörs är möjlig att sälja. Det finns ett antal aktörer och intressenter som 
anmält intresse och det finns förutsättningar för att i närtid kunna sälja marken.  
 
I samband med den senaste försäljningen av mark i Stilleryd har det visat sig att 
kommunen och andra aktörer under de senaste 15-20 åren använt ytor i området för 
tillfällig förvaring av material samt byggt upp mer permanenta vallar och liknande av 
restmaterial från andra markberedningar. För att underlätta försäljning av etableringsklar 
mark, möjliggöra rimliga tomtindelningar och tydligt avgränsa mot området aktuellt som 
bangård krävs markberedande insatser samt bortforsling av olika typer av skrotliknande 
rester. Liknande behov kan uppstå även på annan kommunal mark som är aktuell för 
försäljning. 
 
Åtgärderna är svåra att kostnadsberäkna och kan delas i två delar. Dels åtgärderna som 
krävs för att möjliggöra snabb byggstart på redan såld mark. Dels de åtgärder som 
behöver göras när en tomtindelning skett av en nyöppnad yta. Kostnaderna ska enligt 
gällande redovisningsregler hanteras som driftskostnader. De intäkter som uppstår vid 
försäljning ska bokföras som en reavinst.  Detta gör att insatser bör kunna ge en positiv 
nettoeffekt på driften. Alternativet kan innebära en utebliven etablering vilket skulle vara 
negativt både ekonomiskt och för arbetsmarknaden i regionen. Finansiering bedöms 
kunna ske inom ramen för en omfördelning mellan intäkter för markförsäljning inom 
finansbudgeten och kommunstyrelsens anslag till förfogande inom driftsbudgeten. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås att kostnader 2021 för insatser i Stilleryd för att 
underlätta etableringar och byggnation hanteras inom kommunstyrelsens budget för 
strategisk utveckling som ligger inom kommundirektörens ansvar. Vidare föreslås att 
inför 2022 omfördela 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
detsamma vilket kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 213/2021 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-01 Dnr: 2021/2903 
 

 
 

Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 357 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 258 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Insatser för att underlätta ytterligare etableringar i Karlshamn 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inför 2022 flytta 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
insatser för att underlätta snabb försäljning av mark och byggnation på densamma. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att akuta insatser under 2021 för att underlätta byggnation på mark som är såld eller 
står i begrepp att bli såld i Stilleryd belastar budgeten för strategisk utveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett behov av insatser för att relativt snabbt underlätta för försäljning av mark till 
företagsetableringar i Karlshamn. I Stillerydsområdet har tidigare ett större markområde 
inte varit aktuellt för försäljning då delar av området är aktuellt för att etablera ny 
bangård. Efter att Trafikverket kommit en bit i sin process där de pekat ut en yta för en 
bangård fattade kommunstyrelsen 2021-10-26, § 213, ett principbeslut om att den mark 
som inte berörs är möjlig att sälja. Det finns ett antal aktörer och intressenter som 
anmält intresse och det finns förutsättningar för att i närtid kunna sälja marken.  
 
I samband med den senaste försäljningen av mark i Stilleryd har det visat sig att 
kommunen och andra aktörer under de senaste 15-20 åren använt ytor i området för 
tillfällig förvaring av material samt byggt upp mer permanenta vallar och liknande av 
restmaterial från andra markberedningar. För att underlätta försäljning av etableringsklar 
mark, möjliggöra rimliga tomtindelningar och tydligt avgränsa mot området aktuellt som 
bangård krävs markberedande insatser samt bortforsling av olika typer av skrotliknande 
rester. Liknande behov kan uppstå även på annan kommunal mark som är aktuell för 
försäljning. 
 
Åtgärderna är svåra att kostnadsberäkna och kan delas i två delar. Dels åtgärderna som 
krävs för att möjliggöra snabb byggstart på redan såld mark. Dels de åtgärder som 
behöver göras när en tomtindelning skett av en nyöppnad yta. Kostnaderna ska enligt 
gällande redovisningsregler hanteras som driftskostnader. De intäkter som uppstår vid 
försäljning ska bokföras som en reavinst.  Detta gör att insatser bör kunna ge en positiv 
nettoeffekt på driften. Alternativet kan innebära en utebliven etablering vilket skulle vara 
negativt både ekonomiskt och för arbetsmarknaden i regionen. Finansiering bedöms 
kunna ske inom ramen för en omfördelning mellan intäkter för markförsäljning inom 
finansbudgeten och kommunstyrelsens anslag till förfogande inom driftsbudgeten. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-01 Dnr: 2021/2903 

 

Med anledning av ovanstående föreslås att kostnader 2021 för insatser i Stilleryd för att 
underlätta etableringar och byggnation hanteras inom kommunstyrelsens budget för 
strategisk utveckling som ligger inom kommundirektörens ansvar. Vidare föreslås att 
inför 2022 omfördela 5 mkr från finansbudgeten till kommunstyrelsens driftsbudget för 
detsamma vilket kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 213/2021 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:30 
(ajournering klockan 14:50 – 15:20) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Marie Sällström (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla Sandgren (S),  
Ulf Ohlsson (M) ej § 207, Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S) ej § 207, 
Johnny Persson (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Richard Holmberg, fastighetschef Karlshamnsfastigheter AB § 205 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 208 

 

Paragrafer 203-246  

Utses att justera Christel Friskopp (S) 

Justeringsdatum  2021-10-28 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Christel Friskopp 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 2(3) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-10-26 

Tillkännages fr.o.m: 2021-10-28 

Tillkännages t.o.m: 2021-11-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
 

______________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-10-26 

Sida 3(3) 

 

§ 213 Strategiskt beslut om markförsäljning i Stilleryd 2021/2903 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att möjliggöra att markinnehavet norr om Trafikverkets tänkta rangerbangård i Stilleryd 
kan säljas till förmån för fler investeringar.  
 
Sammanfattning 
 
Efterfrågan på detaljplanerad verksamhetsmark för lager/logistik/industri/transport ökar i 
Sverige och förfrågningarna om nya etableringar ökar därmed i Karlshamn med tanke 
på kommunens geografiska placering, tillgången på mark, vår djuphamn och elkapacitet 
mm. Kommunens ökade synlighet och marknadsföring av Karlshamn samt försäljningen 
av mark för etableringen av DFDS nya logistikcenter i Stilleryd möjliggör nu fler 
investeringar i Karlshamn.    
 
Beslutsunderlag 
 
Kartbild Stilleryd 2021-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Etableringschef Mathias Wijk 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare Christer Martinsson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 beslutade 
byggnadsnämnden att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett 
planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums Bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden. 
 
Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. 
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 249/2021 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för 
Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
1. Plankarta Detaljplan för del av Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
2. Planbeskrivning Detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
4. Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Granskningshandling 
5. Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2018-09-07, rev. 2021-05-11 
6. Bilaga Undersökning om BM. PM systemanalys Karlshamn 
7. Fastighetsförteckning 
8. Naturvärdesbedömning 
9. Trafikutredning Elleholm Tomatodling 
10. Trafikbullerutredning - Elleholms tomatodling Reviderad 2021-09-09 
11. Dagvattenutredning_Elleholm_20201117 (002) 
12. Rapport Miljöteknisk utredning Elleholms tomatodling inkl. bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Elleholms Tomatodling AB, Thomas Lilja, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 beslutade 
byggnadsnämnden att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett 
planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums Bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden. 
 
Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. 
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 249/2021 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för 
Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
1. Plankarta Detaljplan för del av Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
2. Planbeskrivning Detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
4. Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Elleholm 35:1 m.fl. Tomatodlingen 
Granskningshandling 
5. Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2018-09-07, rev. 2021-05-11 
6. Bilaga Undersökning om BM. PM systemanalys Karlshamn 
7. Fastighetsförteckning 
8. Naturvärdesbedömning 
9. Trafikutredning Elleholm Tomatodling 
10. Trafikbullerutredning - Elleholms tomatodling Reviderad 2021-09-09 
11. Dagvattenutredning_Elleholm_20201117 (002) 
12. Rapport Miljöteknisk utredning Elleholms tomatodling inkl. bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Elleholms Tomatodling AB, Thomas Lilja, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 355 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 257 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Beslut om antagande av detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. (Tomatodlingen) i 
Mörrum 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 beslutade 
byggnadsnämnden att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett 
planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums Bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
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samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden. 
 
Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. 
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 249.2021 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för 
Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
1. Plankarta Detaljplan för del av Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen Antagandehandling 
2. Planbeskrivning Detaljplan för Elleholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Ellholm 35.1 m.fl. Tomatodlingen 
Antagandehandling 
4. Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Elleholm 35_1 m.fl. Tomatodlingen 
Granskningshandling 
5. Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2018-09-07, rev. 2021-05-11 
6. Bilaga Undersökning om BM. PM systemanalys Karlshamn 
7. Fastighetsförteckning 
8. Naturvärdesbedömning 
9. Trafikutredning Elleholm Tomatodling 
10. Trafikbullerutedning - Elleholms tomatodling Reviderad 2021-09-09 
11. Dagvattenutredning_Elleholm_20201117 (002) 
12. Rapport Miljöteknisk utredning Elleholms tomatodling inkl. bilagor 
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Beslutet skickas till 
 
Elleholms Tomatodling AB, Thomas Lilja, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15—11:30, ajournering 09:15-09:30  

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) ej § 250 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) ej § 252 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) § 250 
Lennart Lindqvist (S) § 252 

 Ulrika Berggren (SD) 
Magnus Olsson (M) 
Mats Bondesson (C) 

 

Närvarande 
ersättare 

Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Lennart Lindqvist 

(MP) 
(M) 
(S) § 246-249, 251, 253-262 

Övriga Daniel Wäppling 
 
Emina Kovacic 
Jeanette Conradsson 
Lena Jarl Hellgren 
Anna Lyggemark 
Thomas Norman 
Adam Lorentsson 
Matilda Natt och Dag 
Christina Svensson 

Kommundirektör/förvaltningschef 
§§ 246-247, 257 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt §§ 246-248, 257 
Planarkitekt §§ 246-249, 257 
Planarkitekt §§ 249-252 
Byggnadsinspektör §§ 251-253 
Byggnadsinspektör §§ 253-256 
Bygglovarkitekt §§ 253-254 

Paragrafer §§ 246-262  

Utses att justera Mats Bondesson (C) 

Justeringsdatum  2021-10-18 
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Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad Digitalt signerad 
 Mats Bondesson §§ 246-251, Görgen Lennarthsson § 252 
 253-262 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-10-13 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-10-19 

Tillkännages t.o.m.: 2021-11-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 249 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. 
Tomatodlingen, 2017/3996  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-09-28 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-09-28, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § PBL 2010:900. 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 tog byggnadsnämnden 
beslut att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett planavtal har 
upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
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Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden.  
 
Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs.  
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28 
Plankarta, daterad 2021-09-28 
Planbeskrivning, daterad 2021-09-28 
Granskningsutlåtande, daterat 2021-09-28 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11 
Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-14, kontrollerad 2021-05-10 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-11   
Naturvärdesbedömning, daterad 2015-01-26 
Trafikutredning, daterad 2020-09-28 
Trafikbullerutredning, daterad 2020-10-16, rev. 2021-09-09 
Dagvattenutredning, daterad 2020-11-17 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Elleholms Tomatodling AB, Thomas Lilja, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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2021-09-28

Dnr: 2017/3996

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheten Elleholm 
35:1 m.fl. (Tomatodlingen) 
Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län

Antagandehandling • Utökat förfarande

Samrådsbeslut   BN    2018-10-03

Granskningsbeslut BN   2021-05-26 

Antagandebeslut KF      20XX-XX-XX

Laga kraft     20XX-XX-XX

Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
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Innehåll
12 Förutsättningar och konsekvenser
12 Riksintressen
17 Strandskydd
18 Bebyggelse
19 Landskapsbild
20 Mark- och vattenområden 
23 Sociala frågor
24	 Gator	och	trafik
27 Hälsa och säkerhet
30 Dagvatten
32 Vatten och avlopp 
32 Värmeförsörjning
32 Avfallshantering

33 Genomförande
33 Administrativa frågor
33 Organisatoriska frågor
34 Fastighetsrättsliga frågor
38 Ekonomiska frågor
38 Tekniska frågor
38 Medverkande tjänstepersoner

2 Innehåll

3 Om detaljplanen
3 Handlingar
3 Planprocess

4 Sammanfattning
4 Bakgrund 
4 Syfte
4 Planförslagets huvuddrag

5 Plandata
5 Läge och areal
5 Markägoförhållanden

6 Tidigare ställningstaganden
6 Översiktsplan Karlshamn 2030
7 Planprogram
7 Detaljplaner 
7 Utredning avseende lokalisering av växthus
8 Miljökvalitetsmål 
8 Miljökvalitetsnormer
8 Undersökning om betydande miljöpåverkan

8 Planförslag
8 Plankarta
9 Förklaring av planbestämmelserna
11 Sammanfattning av föreslagna förändringar
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Om detaljplanen
Handlingar
Av följande handlingarna är det endast plankartan med bestämmelser 
som har juridisk verkan. Resterande handlingar utgör komplement och 
underlag till detaljplanen.

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2021-09-28

• Planbeskrivning, daterad 2021-09-28

• Granskningsutlåtande, daterat 2021-09-28

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07, 
reviderad 2021-05-11

• Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-14, kontrollerad 2021-05-10

• Naturvärdesbedömning, daterad 2015-01-26

• Trafikutredning,	daterad	2020-09-28

• Trafikbullerutredning,	daterad	2020-10-16,	reviderad	2021-09-09

• Dagvattenutredning, daterad 2020-11-17

• Miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-01-14

Planprocess
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 för 
alla att lämna synpunkter. 
I vissa fall inleds planprocessen med ett programskede. När det gäller 
rubricerad detaljplan har bedömningen gjorts att ett planprogram inte 
är	nödvändigt.	Mer	om	bedömningen	finns	att	läsa	under	rubriken	
Planprogram.                     

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). Då 
planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen handlades 
planen initialt med ett standardförfarande. Efter samrådet, som 
genomfördes mellan den 15 oktober och den 5 november 2018, har 
detaljplanen handlagts med utökat förfarande då planförslaget anses 
vara av allmänt intresse. Planförslaget ställdes ut för granskning under 
perioden 7 juni - 2 juli 2021.

Handlingarna ställdes under samrådet ut i Rådhuset och på Mörrums 
bibliotek. Under granskningen ställdes handlingarna enbart ut i Rådhuset 
då Mörrums bibliotek var stängt på grund av pågående pandemi. 
Handlingarna, förutom fastighetsförteckning och samrådsredogörelsen, 
har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida: www.karlshamn.
se/detaljplaner
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft.

Preliminär tidplan
Samråd   Andra kvartalet 2018 
Granskning  Andra kvartalet 2021 
Antagande  Fjärde kvartalet 2021 
Laga kraft   Första kvartalet 2022

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som 
en följd av oförutsägbara händelser.

Sammanfattning
Bakgrund 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla 
sin verksamhet. En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 
2018-02-28 tog byggnadsnämnden beslut att ställa sig positiv till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett planavtal har upprättats 
mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB.

Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och 
verksamhetsanknuten försäljning. Inom planområdet ska det även 
finnas	ytor	för	parkering,	dagvattenhantering	och	erforderliga	tekniska	
anläggningar.

Planförslagets huvuddrag
Planförslaget bekräftar pågående verksamhet med tomatodling i 
befintligt	växthus	samt	möjliggör	för	att	växthusanläggningen	utökas	
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling 
i växthus.

Aktuellt skede i planprocessen: antagande.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet, som omfattar delar av fastigheterna Elleholm 35:1 och 
Elleholm 36:1, är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km söder om 
Mörrums tätort, nordväst om Mörrums bruk. 

I norr gränsar området till sammanhållen bebyggelse, i väster 
till jordbruksmark/naturmark. I söder gränsar området till en 
jordbruksfastighet och i öster till två fastigheter med enbostadshus samt 
till Forsbackavägen och Elleholmsvägen, som båda är statliga vägar. 
Planområdet omfattar ca 16,7 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av del av fastigheten Elleholm 35:1, som ägs av 
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, och del av Elleholm 36:1, som 
ägs av Elleholms Tomatodling AB. 

I	planområdets	södra	del	finns	en	mindre	outredd	samfällighet.

I samrådsskedet ingick de privatägda fastigheterna Elleholm 6:5, 6:6 
och 6:7 samt en strandskyddad remsa längs Mörrumsån i planen. Dessa 
områden omfattas inte längre av planförslaget. 

 

Planområdets läge väster om Karlshamn, söder om Mörrum 

Planområdesgränsen med gul markering
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan Karlshamn 2030
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen 
för området (K. Elleholm) verksamheter. I visionen till år 2030 kan man 
läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av växthus. Här 
finns	landets	största	odlingar	under	glas.	Närheten	till	pappersbruket	och	
möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har 
skapat förutsättningar för en enorm expansion. Närheten till hamnen 
möjliggör	även	produktion	för	export.	Här	finns	möjlighet	till	både	
storskalig produktion i växthus och på friland med nya system och 
tekniker. För att nå målen i visionen ska en ny detaljplan upprättas över 
området med huvudsyfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och 
prydnadsväxtproducenter såväl i växthus som på friland."

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling där 
en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas. Därför har åtta 
ledord	definierats	som	viktiga	i	strävan	mot	en	hållbar	utveckling.	De	åtta	
ledorden är förtätning, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande 
landsbygd.	Att	möjliggöra	för	att	en	befintlig	verksamhet	kan	utvecklas	
innebär	att	befintliga	resurser,	så	som	angöringsvägar,	ledningar	
mm utnyttjas på bästa sätt. En satsning på utvidgning av etablerad 
verksamhet	ger	också	möjlighet	till	fler	arbetstillfällen,	vilket	i	sin	tur	kan	
bidra till ökat underlag för service i närområdet. 

Följande ledord uppfylls i detaljplanen: 

• Miljövänlig energi 

• Hållbara kommunikationer 

• Naturnära

• God infrastruktur 

• Levande landsbygd

Översiktsplanens åtta ledord i strävan  
mot en hållbar utveckling

p

p p

p

p

Bild från Översiktsplan Karlshamn 2030. Elleholm 2030, ett centrum för 
tomatodling med flera grödor. Illustration: David Bratthäll, Lottie Carlsson, 
Johanna Hedlund och Marianna Petraki 
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Planprogram
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och 
mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap. 10 §. Enligt 
översiktsplanen bör detaljplaneläggning föregås av ett programarbete. 
Då berört område är av begränsad storlek och åtgärden stämmer 
väl överens med intentionerna i Karlshamns översiktsplan, görs 
bedömningen att en detaljplan för området, trots skrivningen ovan, inte 
behöver föregås av ett planprogram. Programskedet anses inte heller 
behövas för att underlätta planarbetet.

Detaljplaner 
Aktuellt område är inte detaljplanelagt sedan tidigare. I öster gränsar 
planområdet till stadsplanen C39 (från 1987) med tillhörande 
ändringar C42 (från 1989) och C50 (från 1998). Norr om stadsplanen 
finns	detaljplan	C56	(laga	kraftvunnen	2019).	Båda	planerna	medger	
industriändamål.

Utredning avseende lokalisering av växthus
I rapporten ”PM systemanalys Karlshamn”, daterad oktober 2013, 
utreds möjliga lokaliseringar av växthus inom ett område strax söder om 
Mörrum. Rapporten som beställts av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) 
är en delutredning i projektet ”MDHAP” (Marknadsdriven 
Detaljplanelagd Hortikulturell och Akvatisk Primärprodukt). Studien 
i Karlshamn var ett led i ambitionen att uppnå en kostnadseffektiv 
och hållbar livsmedelsproduktion regionalt och nationellt. I studien 
konstateras att de generella förutsättningarna i Karlshamnsområdet 
är goda, framför allt med en bra tillgång till industriell spillvärme i 
kombination med en vilja till regional utveckling. Studien undersöker 
vilka	förutsättningar	som	finns	för	att	utveckla	en	mer	storskalig	
livsmedelsproduktion vid Elleholm. Utifrån förutsättningar och 
kravspecifikation	för	växthusodling	presenteras	en	rad	scenarios	som	
sedan utvärderas. Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det mest 
resurseffektiva	valet,	då	den	nya	anläggningen	kan	kopplas	till	befintliga	
växthus,	befintliga	ledningar	samt	nyttja	spillvärme	från	Södra	Cell.

Detaljplaner för industriändamål i området

C39 (C42, C50)

C56

Befintligt växthus i flygbild
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Planförslag
Plankarta

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. Hur detaljplanen påverkar miljömålen beskrivs i 
bilagan ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. 

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 fram till en viss tidpunkt och 
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. 
Miljökvalitetsnormer	infördes	med	miljöbalken	år	1999.	Det	finns	idag	
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. Hur detaljplanen 
påverkar miljökvalitetsnormerna beskrivs i bilagan ”Undersökning om 
betydande miljöpåverkan”. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
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 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. Bedömningen beskrivs mer utförligt i bilagan ”Undersökning 
om betydande miljöpåverkan”. 2018-08-24 genomfördes samråd med 
länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. 
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Förklaring av planbestämmelserna
Användning av mark och vatten
Här redovisas detaljplanens planbestämmelser. 

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplanen inte är allmän 
plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för 
enskilt	eller	allmänt	ändamål.	Det	finns	ingen	allmän	platsmark	i	aktuellt	
planförslag.

L1 - Odling 

Med odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, koloni- och 
odlingslotter. Även verksamhetsanknuten försäljning samt byggnader 
som behövs för verksamheten medges. 

Hela planområdet förses med användningen Odling. Användningen 
betecknas med L1 på plankartan. För närvarande är planerad användning 
odling i växthus. 

E1 - Transformatorstation, minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation 
och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter

 
 

Område för teknisk anläggning, transformatorstation och teknikhus. 
Marken kring transformatorstationen ska vara fri från hinder som 
kan försvåra normalt underhåll. Det ska vara möjligt att ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon.

L1

E1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Prickmark - Marken får inte förses med byggnad

I aktuell detaljplan syftar bestämmelsen till att säkra en 12 meter bred 
byggnadsfri zon till Forsbackavägen och en 4,5 meter byggfri zon mot 
intilliggande fastigheter öster om planområdet.

Högsta nockhöjd i meter 

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta nockhöjd från 
medelmarknivå intill byggnaden. Bestämmelsen om nockhöjd reglerar 
den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker 
upp över taket, som skorstenar och ventilationstrummor, räknas inte in. 
Inom planområdet är högsta tillåtna nockhöjd 7 meter.

Utförande
b1 - Byggnader ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande 
vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 2000) inte 
skadar byggnaden. Tekniska anläggningar ska skyddas för översvämning 
upp till + 2,5 meter över grundkartans nollplan
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnader inte skadas vid 
översvämning. Bestämmelsen utgår från länsstyrelsens riktlinjer för 
byggande av verksamheter i låglänta områden.  

+0.0
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Markens anordnande och vegetation
n1 - Marken är avsedd för dike

n2 - Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten
Bestämmelserna syftar till att fördröja dagvatten som företrädesvis 
kommer från  växthusets tak.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år och räknas från den dag planen får laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång får planen inte ändras, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter genomförandetiden 
är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna 
om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. Om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som 
tidigare.

Villkor för lov
a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar framkomlighet förrän 
utfarten från Elleholm 1:58 och tillhörande servitut har flyttats
Fritidshuset på Elleholm 1:58 har sin in- och utfart över planområdet. 
Det	finns	ett	servitut	för	nyttjande	av	vägen	till	förmån	för	Elleholm	
1:58 och till last för Elleholm 35:1 och 36:1. För att marken ska kunna 
bebyggas där vägen går idag måste en alternativ in- och utfart till 
Elleholm	1:58	tillskapas	och	befintligt	servitut	flyttas,	varför	detta	
villkoras.

a2 - Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän flytt av ledningar 
och tillhörande rättigheter har kommit till stånd
Planområdet	genomkorsas	av	ledningar	som	måste	flyttas	innan	marken	
där	ledningarna	finns	kan	bebyggas,	varför	detta	villkoras.	Läs	mer	om	
respektive ledning och ledningsägare under rubriken Rättigheter och 
Servitut.

Markreservat
u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
Bestämmelsen	syftar	till	att	säkerställa	att	befintliga	ledningar	hålls	
tillgängliga och inte skadas vid ett genomförande av detaljplanen.

Strandskydd
a3- Strandskyddet är upphävt
I	planområdets	västra	del	hävs	strandskyddet	för	att	bekräfta	befintlig	
användning. Området är idag bebyggt med växthus. Som särskilt skäl 
för upphävandet anges därför att området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.
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Sammanfattning av föreslagna förändringar
I planförslaget föreslås följande:

• Hela planområdet får användningen L1, odling (förutom ett mindre 
området som avsätts för transformatorstation som får användningen 
E1).

• Befintlig	verksamhet	med	tomatodling	i	växthus	bekräftas	i	
detaljplanen.

• Planförslaget möjliggör en utökning av verksamheten söderut. 

• Befintlig	in-	och	utfart	kommer	att	användas.	Av	trafiksäkerhetsskäl	
införs ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter mot Forsbackavägen och 
Elleholmsvägen.

• Marken 4,5 meter mot angränsande fastigheter i öster får inte 
bebyggas. 

• Mark reserveras för fördröjning av dagvatten, vilket möjliggör att 
dike och fördröjningsmagasin anläggs inom planområdet.

• Genom planområdet löper ett servitut för nyttjande av väg till 
förmån för Elleholm 1:58. Bygglov får inte ges för åtgärd som 
försämrar framkomligheten förrän ny tillfart har säkerställts och 
servitutet har ändrats.

• Planområdet gränsar till strandskyddat område. Strandskyddet hävs i 
den del av planområdet som redan är ianspråktaget.

BEFINTLIGT 
VÄXTHUS

NYTT
VÄXTHUS

Illustrationskarta. Planområdesgränsen utgörs av svart streckad linje

P

FÖRDRÖJNING  
DAGVATTEN
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Förutsättningar och konsekvenser
Riksintressen
Riksintresse för naturvård, miljöbalken 3 kap
Hela planområdet är av riksintresse för naturvård. Mörrumsån i sig ingår 
i Natura 2000-nätverket och omfattas av habitatdirektivet.

Av en översiktlig inventering, genomförd av Miljöförbundet Blekinge 
Väst 2015, framgår att strandkanten invid Mörrumsån har höga 
naturvärden,	se	karta	till	höger.	I	området	finns	i	övrigt	allt	från	unika	
till låga värden. I naturvärdesbedömningen uppges att det går att erhålla 
en långsiktigt håll bar utveckling i området. Detta genom att visa hänsyn 
till	de	höga	värden	som	finns	i	området	och	nyttja	de	delar	som	har	lägst	
värden till utveckling av verksamheter.

Förändring och konsekvenser 
Eftersom strandskyddet behålls, med undantag för ett mindre 
ianspråktaget	område,	bedöms	planförslaget	inte	påverka	de	identifierade	
naturvärdena negativt. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
därmed inte skada riksintresset för naturvården.

Mörrumsån väster om planområdet

Karta ur "Naturvärdesbedömning av växthusområdet Elleholm". 
Miljöförbundet Blekinge Väst 2015
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Riksintresse för kulturmiljövården, miljöbalken 3 kap
Den södra delen av planområdet, Elleholm 35:1, är av riksintresse 
för kulturmiljövården med motiveringen; ”Viktig fornlämningsmiljö 
bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 
kulturlager under mark. (Fästningsmiljö, Kyrkomiljö, Herrgårdsmiljö). 
Strategiskt	läge	invid	fästet	Sjöborg	på	en	av	Mörrumsån	kringfluten	ö”.	
Området väster om Mörrumsån, liksom Mörrumsån i sig, är aktuella för 
arkeologiska undersökningar.

Den södra delen av Mörrumsån och dess närområde på 
fastigheten Elleholm 35:1 omfattas dessutom av ett regionalt 
kulturminnesvårdsprogram. Där kan man bland annat läsa att ”Området 
innehåller lämningar efter medeltida stadsbebyggelse. Elleholm äger ett 
synnerligen högt värde för kulturminnesvården”.

Förändring och konsekvenser
Ett tillkommande växthus kommer att förändra landskapsbilden 
i området, vilket kan påverka upplevelsen av kulturmiljön. Hur 
upplevelsen påverkas beror bland annat på vilken växtlighet som 
kommer att tillkomma på det 100 meter breda område mot ån som 
inte får bebyggas. Om marken inte längre odlas kan vegetation på 
sikt komma att utgöra en barriär mot det nya växthuset och den stora 
industrin Södra Cell Mörrum, som i dagsläget dominerar utsikten i öster. 

Sammantaget är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen 
inte påtagligt skulle skada riksintresset för kulturmiljövården. Enligt 
kulturmiljölagens 2 kap. 11§ måste dock en arkeologisk utredning utföras 
innan markarbeten påbörjas.  

Elleholm vid mitten av 1600-talet

Riksintresse för kulturmiljövården

Fornlämningsmiljö, Riksantikvarieämbetet 
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Fornlämningar
Inom	planområdet	finns	inga	kända	fornlämningar.	Väster	om	
planområdet	och	Mörrumsån	finns	fornlämningsområdet	Elleholm	med	
lämningar efter den medeltida borgen Sjöborg. 

Fornlämningsområdet är sedan 2016 aktuellt för arkeologiska 
undersökningar och bland annat har en dukat, som präglats i Venedig 
på	1300-talet,	påträffats.	På	Sjöborgs	mellersta	borgholme	finns	ett	
större landfäste av sten dokumenterat, vilket sträcker sig österut i ån. 
Detta kan enligt Blekinge Museum mycket väl vara resterna efter en 
broförbindelse till en så kallad landegård. En landegård var namnet på 
produktionsanläggning för grödor och produkter som ofta fanns knutna 
till medeltida borgar. Till höger ses bilder från utgrävningarna.

Förändring och konsekvenser
Landskapsbilden kommer att förändras och upplevelsen av 
fornlämningsområdet kan komma att påverkas, framförallt under 
vinterhalvåret efter lövfällning. Fotomontage på omstående sida kan 
ge en bild av hur det nya växthuset kan te sig från fornlämningsmiljön. 
Då strandskyddat område närmast kända fornlämningar inte planläggs, 
är bedömningen att fornlämningsmiljön eller upplevelsen av den, inte 
skulle påverkas väsentligt av planerad åtgärd. 

Utifrån fornlämningsmiljön och detaljplanens storlek ställer 
länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagens 2 kap. 11§, krav på att en 
arkeologisk utredning ska utföras innan markarbeten påbörjas. Detta i 
syfte att ta reda på om fornlämning berörs av planerad åtgärd. Ansökan 
om arkeologisk utredning görs hos länsstyrelsen och bör göras i god 
tid, då en sådan kan ta lång tid. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen och eventuella fynd i samband med markarbeten ska 
omedelbart anmälas till Länsstyrelsen.

Framrensat parti av Sjöborg, Foto: Blekinge museum 2016

Utgrävning av vallgrav i Sjöborg, Foto: Blekinge museum 2016
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Vy från plats med fornlämningar i februari 2018

Vy från plats med fornlämningar med illustrerat växthus, februari 2018Möjlig plats för medeltida broförbindelse

Besök på Sjöborg i maj 2018
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Riksintressse för friluftslivet, 3 kap miljöbalken/
Riksintresse för det rörliga friluftslivet, 4 kap 
miljöbalken
Hela området är av riksintresse för friluftslivet. Stora delar av området 
är även av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Den västra sidan av 
Mörrumsån	utgör	ett	viktigt	gång-	och	fiskestråk.	

Förändring och konsekvenser
I och med att området närmast Mörrumsån inte kommer att planläggas 
och strandskyddet bibehålls, kommer området längs ån fortsatt att 
vara tillgängligt för allmänheten. Idag är marken i princip odlad ända 
ut till strandkanten. Ett genomförande av detaljplanen innebär att 
odling av remsan närmast ån inte längre blir rationellt. Detta ger goda 
förutsättningar för att anordna ett tillgängligt gångstråk som kan bidra 
till	ökade	fiskemöjligheter	längs	Mörrumsåns	östra	strand.	Området	
nås idag via en gångstig norrifrån. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms inte påtagligt skada riksintresset för friluftslivet eller det rörliga 
friluftslivet.

Riksintresse för yrkesfisket, 3 kap miljöbalken 
Mörrumsån	är	av	riksintresse	för	yrkesfisket.	Ån	är	dessutom	utpekad	
som särskilt värdefullt vatten avseende kulturvärden, naturvärden 
och	fiske.	På	land	omfattas	berörda	fastigheter	också	av	område	
med kulturvärden avseende särskilt värdefulla vatten. Södra delen 
av Mörrumsån med dess närområde på Elleholm 35:1 utgör även 
”värdetrakt i marin miljö”.

Förändring och konsekvenser
Då området närmast ån inte kommer att planläggas bedöms 
planförslaget inte påverka ovan nämnda riksintressen negativt.

Riksintresse för totalförsvaret, 3 kap miljöbalken
Platsen	är	av	riksintresse	för	totalförsvaret.	Inom	området	finns	
särskilt behov av hindersfrihet då planområdet ligger inom den 
MSA-påverkande	zonen	för	Ronneby	flygplats.	Höga	objekt	kan	
påverka	flygsäkerheten	och	i	en	planprocess	ska	försvarsmakten	vara	
remissinstans.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget medger byggnader med en nockhöjd på maximalt 
7 meter. Delar som sticker upp över taket som skorstenar, master 
och ventilationstrummor omfattas dock inte av bestämmelsen om 
nockhöjd utan kan tillkomma, varför planen trots allt kan komma att 
påverka riksintresset för totalförsvaret. Detta särskilt med tanke på 
att en ny panncentral med tillhörande hög skorsten kan bli aktuell. 
För	byggnadsverk	högre	än	20	meter	ska	en	flyghinderanalys	utföras.	
Flyghinderanalys är en lokaliseringsbedömning som beställs hos 
Luftfartsverket	(LFV).	Före	byggstart	ska	också	en	flyghinderanmälan	
(Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
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Strandskydd
En mindre del av planområdet omfattas av generellt strandskydd 
100 meter från Mörrumsån, miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Syftet med 
strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla 
stränderna tillgängliga för allmänheten. Länsstyrelsens förslag på 
utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden, daterat 2021-03-
24, är för tillfället ute på remiss. Förslaget berör inte aktuellt planområde.

Föreslagen förändring och konsekvenser
I	planområdets	västra	del	hävs	strandskyddet	för	att	bekräfta	befintlig	
användning (rödmarkerat område i kartan till höger). Området är idag 
bebyggt med växthus. Som särskilt skäl för upphävandet anges att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1. 
Det råder fortsatt fri passage längs å-kanten. 

Generellt strandskydd 100 meter från 
å-kanten 

Strandskyddet hävs inom rödstreckat områdeFörslag på utvidgat strandskydd, 
Länsstyrelsen 2021-03-24
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Bebyggelse
Bostäder
Strax norr om planområdet ligger en jordbruksfastighet som är bebyggd 
med bostadshus och komplementbyggnader. I öster gränsar planen 
till tre privata fastigheter. Här ligger ett bostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader.	I	närområdet	finns	flera	bostadshus	och	gårdar.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget innehåller inga bostäder. Planens konsekvenser för 
närliggande bostäder behandlas bland annat i framtagna utredningar 
avseende	trafik	och	buller.

Bebyggelse för verksamhet
Planområdets norra del är idag bebyggt med växthus där tomatodling 
bedrivs. Växthusets upptar en yta på ca 58 000 m2.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget medger en utökning av verksamheten söderut och 
med föreslagen byggrätt kan verksamheten mer än fördubblas. 
Hela planområdet planläggs för odling och får bestämmelsen L1 i 
plankartan. Med odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, 
koloni- och odlingslotter. Även verksamhetsanknuten försäljning samt 
byggnader som behövs för verksamheten medges. Planförslaget medger 
tillkommande byggnation av växthus i stor skala. Byggnader med en 
maximal nockhöjd på 7 meter från medelmarknivån tillåts. Mot vägen 
begränsas byggrätten med ett 12 meter brett byggnadsfritt område. Från 
Mörrumsåns strandkant gäller ett 100 meter brett strandskyddat område, 
vilket inte ingår i planområdet. 

Intilliggande bostadsbebyggelse öster om planområdet

Intilliggande bostadsbebyggelse norr om planområdet

Befintligt växthus och intilliggande bostäder i flygbild
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Landskapsbild
En storskalig byggnad som ett växthus har påverkan på landskapsbild och 
utsikter.	Planförslaget	medger	en	utvidgning	av	befintlig	verksamhet	och	
tillkommande	byggnation	kommer	att	likna	den	befintliga.

Upplevelsen av landskapet kommer att förändras då öppen mark tas i 
anspråk för bebyggelse. Se illustrationer med fotomontage nedan. 

Vy från Forsbackavägen i februari Vy från Forsbackavägen i februari med illustrerat växthus

Vy från Forsbackavägen i augusti Vy från Forsbackavägen i augusti med illustrerat växthus
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Mark- och vattenområden 
Vegetation och topografi
Berörd del av fastigheten Elleholm 36:1 är idag till största delen bebyggd 
med växthus. Fastigheten Elleholm 35:1, som är belägen direkt söder om 
Elleholm 36:1, utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. 

Längs Mörrumsåns östra strandkant, väster om planområdet, växer en 
del buskar och träd. Längs Mörrumsåns västra strand går Laxaleden, en 
30 km lång vandringsled som följer Mörrumsån. Här är vegetationen 
riklig och varierad med träd, gräs och buskar.

Förändring och konsekvenser
Nybyggnation av växthus planeras på åkermark. Förändringen av 
markens användning ligger i att odling fortsättningsvis kommer att ske i 
växthus istället för på friland.

Natur och rekreation 
I det strandskyddade området närmast Mörrumsån, väster om 
planområdet,	finns	dokumenterade	naturvärden,	se	bifogad	
naturvärdesbedömning. Elleholm har stora värden när det gäller natur 
och rekreation. Vandringsleder i vacker natur och spännande kulturmiljö 
lockar både turister och Blekingebor.

Förändring och konsekvenser
Då området närmast ån inte planläggs, bedöms inte kända naturvärden 
påverkas negativt av planförslaget. Ett genomförande av planen påverkar 
inte heller människors möjlighet att vandra längs Mörrumsån eller deras 
möjlighet	att	ta	del	av	de	natur-	och	kulturvärden	som	finns	där.

Mörrumsån
Mörrumsån är en av världens mest välkända laxälvar och har en central 
roll när det gäller områdets identitet. Mörrumsån har unika värden för 
natur, kultur och fritid och utgör ett dragplåster i Blekinges turistnäring. 
På Mörrumsåns västra strand löper Laxaleden, en 30 km lång 
vandringsled, som går mellan Elleholm och Hovmansbygd. Längs leden 
finns	informationstavlor	som	upplyser	om	Mörrumsåns	historia.	

Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslagets intention är att ta hänsyn till Mörrumsån och dess värden. 
Strandskyddet längs Mörrumsån förblir intakt liksom möjligheten att ta 
del av platsens rika natur- och kulturvärden.

Informationsskyltar om laxaleden, natur- och kulturmiljön
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Stödjande  ekosystemtjänster

Stödjande  ekosystemtjänster innefattar biodiversitet, jordbildning, 
växternas produktion av syre, närings- och vattencykler samt bildandet 
av olika livsmiljöer för växter och djur. Genom att marken längs 
Mörrrumsån ligger utanför planområdet och fortsatt kommer att 
omfattas	av	strandskydd,	värnas	en	utveckling	av	befintliga	och	
tillkommande stödjande ekosystemtjänster i form av växter och djur.

Försörjande ekosystemtjänster

De försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska tjänster, till exempel den 
mat vi får från växter och djur, färskvatten och förnybara bränslen. 
De utgör samhällets resursbas. Genom att detaljplanen möjliggör en 
utökning	av	befintlig	odling,	kan	den	vid	ett	genomförande	tillföra	
ytterligare försörjande ekosystemtjänster, främst i form av grönsaker.

Reglerande ekosystemtjänster 

Reglerande	ekosystemtjänster	är	mer	specifika	tjänster	som	produceras	
via naturens egen reglering av kritiska processer som till exempel rening 
av luft och vatten, reglering av klimat, förhindra översvämningar och 
jorderosion samt pollinering grödor och vilda växter. Detaljplanen 
medger storskaliga växthus, vilket kan medföra att yta som idag kan 
infiltrera	och	rena	regnvatten	försvinner.	Hanteringen	av	dagvatten	
måste därför lösas på annat sätt inom planområdet. 

Kulturella ekosystemtjänster

Kulturella ekosystemtjänster är alla typer av immateriella funktioner 
som naturen tillhandahåller. Till exempel olika upplevelsevärden, 
naturens betydelse för människors hälsa och rekreation samt estetiska 
värden. Marken närmast ån kommer fortsatt att hållas tillgänglig för 
allmänheten. Då odlingen av marken kan antas upphöra i och med 
planens genomförande, kan stråket bli än mer tillgängligt. Tillsammans 
med friluftsområdet på andra sidan ån kan stråket stärka de kulturella 
ekosystemtjänster	som	finns	på	platsen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. 
Ekosystemtjänsterna delas, utifrån deras funktion, in i fyra olika grupper; stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster.
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Brukningsvärd jordbruksmark
Hela området klassas enligt länsstyrelsens inventering som brukningsvärd 
jordbruksmark. Länsstyrelsen anser att vid ställningstagande om 
jordbruksmarken skall betraktas som brukningsvärd, enligt MB 3 kap 4 
§, bör hänsyn tas till avkastningsförmåga, brukbarhet och arrondering 
(fältform, storlek och total areal inom ett rimligt brukningsavstånd).

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. Ska 
sådan mark tas i anspråk bör ingreppen utformas på ett sätt som medför 
minsta möjliga inverkan på jordbruket. 

Förändring och konsekvenser 
Vid ett genomförande av detaljplanen tas ca 9,3 hektar jordbruksmark 
i anspråk för odling i växthus. Då jordbruksmarken tas i anspråk för 
odling i växthus, så ändras urvalet av grödor som kan produceras. I och 
med att odling i växthus kan ske under en längre tid på året bedöms 
avkastningen öka jämfört med odling på friland. En utveckling av 
verksamhet som bidrar till en hållbar och storskalig produktion av 
svenska livsmedel bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse på regional 
och nationell nivå. 

Förutsättningarna för att uppförandet av växthuset ska kunna ske 
på ett effektivt, resurssnålt och hållbart sätt är direkt kopplade till 
det	befintliga	växthuset	och	den	infrastruktur	som	byggts	upp	kring	
befintlig	verksamhet.	Med	anledning	av	detta	är	bedömningen	att	
intresset	inte	kan	tillgodoses	på	annan	mark.	I	närområdet	finns	god	
tillgång till brukningsvärd jordbruksmark. Detaljplanen medger även 
fortsättningsvis odling på friland. 

Geotekniska förhållanden 
Elleholm ligger i ett mycket varierat geotekniskt område med både 
stora inslag av berg, glacial lera, sandig morän och mindre inslag av 
torvmaterial. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består 
den naturligt förekommande jordarten inom planområdet av postglacial 
sand. 

Förändring och konsekvenser
Inför byggnation ska en geoteknisk markundersökning göras.

Risk för ras och skred 
Utanför planområdet utgör Mörrumsåns strandkant aktsamhetsområde 
med	risk	för	skred	i	finkornig	jordart,	se	karta	nedan.	Inom	planområdet	
finns	ingen	utpekad	risk	för	ras	eller	skred.

Aktsamhetsområde med risk för skred  
i finkornig jordart, SGU
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Sociala frågor
Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Den fysiska miljön bör utformas så att den stödjer hälsosamma val.  

Förändring och konsekvenser
Planområdet ingår i riksintresse för både friluftsliv, kultur och natur. 
Närheten	till	Mörrumsån	och	dess	höga	värde	för	fiske-	och	rekreation	
samt	de	kultur-	och	naturvärden	som	finns	i	området	gör	platsen	unik.	
Området längs ån kommer fortsatt att vara tillgängligt för rekreation. 
Längs	den	vackra	Mörrumsån	finns	stora	möjligheter	att	anlägga	ett	
tillgänglighetsanpassat gångstråk. 

Tillgänglighet
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om det inte är obefogat 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt) kunna användas av 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Förändring och konsekvenser
Inom	planområdet	finns	goda	möjligheter	att	lösa	tillgängligheten. Den 
nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och 
bygglagen och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna bevakas under 
bygglovsskedet.

Barn- och ungdomsperspektiv
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag. För kommunen som organisation 
medför detta ökade krav på att se till att barns rättigheter blir 
tillgodosedda utifrån barnkonventionen.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget kan indirekt komma att röra barn och unga när det gäller 
deras	miljö	och	säkerhet.	Främst	när	det	gäller	den	ökade	trafiken	på	
en	redan	relativt	smal	väg	utan	gång-	eller	cykelväg.	En	trafikutredning	
har	tagits	fram	som	visar	att	den	ökade	trafikmängden	gör	att	
trafiksäkerheten	längs	den	relativt	smala	Forsbackavägen	försämras,	
främst	för	de	oskyddade	trafikanterna.	De	flesta	oskyddade	trafikanterna	
bedöms dock röra sig längs vägen norr om tomatodlingen, vilket 
gör att de endast i begränsad omfattning påverkas av utbyggnaden. I 
trafikutredningen	föreslås	en	del	åtgärder	för	att	öka	trafiksäkerheten,	se	
under	rubriken	Trafiksäkerhet	nedan.

Bedömningen är att planförslagets konsekvenser för barn och unga inte 
är av den omfattningen eller arten att en barnkonsekvensanalys behöver 
tas fram.
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Gator och trafik
Verksamhet	med	tomatodling	genererar	trafik	i	form	av	personal,	
besökare	och	lastbilstransporter.	En	trafikutredning	har	tagits	fram,	
vilken sammanfattningsvis presenteras i detta avsnitt. 

Framkomlighet
Planområdet angörs via väg 555, Forsbackavägen, för vilken 
Trafikverket	är	väghållare.	Tomatodlingens	in-	och	utlastning	sker	idag	
huvudsakligen via den nedersta infarten från Forsbackavägen, som har 
en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Verksamheten säsongsbetonad 
varför belastningen kan variera över året.

Förändring och konsekvenser
Den planerade utbyggnaden av tomatodlingen förväntas bidra till 
att	trafiken	på	väg	555	ökar.	Detta	gör	att	framkomligheten	på	den	
relativt	smala	vägen	kommer	att	försämras.	Trafikmängden	på	vägen	
är dock liten sedan tidigare och den planerade exploateringen bedöms 
endast generera ca 45 nya fordonsrörelser per dygn. Detta gör att 
trafikmängden	på	väg	555	kommer	att	vara	relativt	begränsad	även	efter	
planerad utbyggnad av tomatodlingen. 

Trafiksäkerhet
Tomatodlingen	angörs	via	befintlig	ut-	och	infart	mot	Väg	555,	
Forsbackavägen,	som	är	relativt	smal	och	krokig.	Trafikverket	tillåter	inte	
heller	några	nya	anslutningar	utöver	de	redan	befintliga.	

Förändring och konsekvenser
Den	ökade	trafikmängden	och	det	ökade	antalet	transporter	till	och	
från	tomatodlingen	gör	att	trafiksäkerheten	längs	den	relativt	smala	

väg	555	försämras,	främst	för	de	oskyddade	trafikanterna.	De	flesta	
oskyddade	trafikanterna	bedöms	dock	röra	sig	längs	väg	555	norr	om	
tomatodlingen, vilket gör att de endast i begränsad omfattning påverkas 
av utbyggnaden. 

Sammantaget medför hastighetsbegränsningen på 50 km/h och den 
relativt	begränsade	trafikmängden	på	väg	555	att	trafiksäkerheten	
med den nuvarande utformningen bedöms bli acceptabel även efter 
utbyggnaden	av	tomatodlingen.	För	att	förbättra	trafiksäkerheten	
bör dock en avsmalning av utfarten från tomatodlingen samt enklare 
hastighetsdämpande åtgärder på väg 555 norr om tomatodlingen 
övervägas. 

Översikt över utredningsområdet. Bokstäverna vid vägnumren 
anger placeringen för respektive vägsträcka i tabeller på 
nästkommande sida. Trafikutredning 2020-09-28, WSP
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Biltrafik
Nuläge
Tomatodlingen är belägen direkt väster om väg 555. I söder ansluter väg 
555 till väg 554 och i norr till Mörrums tätort. Söder om tomatodlingen 
är väg 555 en enfältsväg med en vägbredd på ca 5 meter och med en 
skyltad hastighet på 50 km/h. Väg 554 ansluter i sin tur till E22 och 
utgör därigenom, tillsammans med väg 555, infart till verksamheten. 
Väg 554 har en vägbredd på 7,0–7,5 meter och här är den skyltade 
hastigheten 70 km/h.

Elleholms tomatodling nås från E22 via väg 555 och väg 554. 
Trafikmängden	på	väg	555	och	väg	554	har	av	Trafikverket	mätts	år	
2016.	På	väg	554	har	trafikmängden	mätts	båda	väster	och	norr	om	
infarten	till	Mörrums	bruk.	Trafikmängderna	har	räknats	upp	till	år	
2020	med	Trafikverkets	uppräkningstal	för	Blekinge,	vilket	innebär	en	
årlig	ökning	av	personbilstrafik	på	1	%	och	av	lastbilstrafiken	med	2	%.	
Trafikmängden	framgår	av	nedanstående	tabell.		

 

Förändring och konsekvenser
Den	befintliga	tomatodlingen	planeras	att	byggas	ut	och	bli	ungefär	
dubbelt	så	stor	som	den	befintliga	verksamheten.	Detta	gör	att	
verksamhetens	trafikalstring	också	kommer	att	öka.	Utöver	trafik	
från de anställda innebär utbyggnaden även att antalet transporter till 
verksamheten kommer att öka. Baserat på de genomförda mätningarna 
på väg 555 bedöms antalet tunga transporter till tomatodlingen vara 
relativt få. Av hänsyn till detta bedöms transporterna generera i snitt 5 
nya	fordonsrörelser/dygn.	Samtliga	dessa	bedöms	utgöra	tung	trafik.		

Baserat	på	den	generella	trafikökningen	och	den	tillkommande	
exploateringen	förväntas	trafiken	på	väg	555	och	väg	554	år	2040	vara	
i	enlighet	med	nedanstående	tabell.	Den	tillkommande	trafiken	från	
tomatodlingen har bedömts köra via väg 555 och väg 554. Prognosen 
utgår	från	Trafikverkets	uppräkningstal	för	Blekinge	och	från	den	
planerade utbyggnaden av tomatodlingen.  

 

Beräknad total trafik år 2020. Placeringen för respektive vägsträcka framgår 
av kartan på föregående sida. Trafikutredning 2020-09-28, WSP

Beräknad total trafik år 2040. Placeringen för respektive vägsträcka framgår 
av kartan på föregående sida. Trafikutredning 2020-09-28, WSP
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Parkering 
När	den	befintliga	verksamheten	fördubblas	kommer	parkeringsbehovet	
i anslutning till tomatodlingen att öka. Tomatodlingen har idag ett behov 
av ca 20 parkeringsplatser för de anställda. I nuläget sker parkering 
främst öster om tomatodlingen men till viss del förekommer parkering 
även norr om anläggningen.  

Förändring och konsekvenser
Vid den planerade utbyggnaden bedöms parkeringsbehovet öka till 40 
parkeringsplatser.	Den	befintliga	grusytan	öster	om	tomatodlingen	som	
idag används för parkering och in/utlastning till växthuset är stor, vilket 
gör att den bedöms kunna effektiviseras och användas för att inrymma 
det framtida parkeringsbehovet. 

För att effektivisera ytan föreslås en uppstrukturering av 
parkeringsplatserna. Detta kan exempelvis ske genom uppsättning 
av parkeringsräcken eller parkeringsskyltar, vilket bidrar till att 
förtydliga vilka områden som är tänkta att användas för parkering. 
Genom att strukturera upp grusytan blir det möjligt att inrymma 40 
parkeringsplatser, samtidigt som ytorna för in/utlastning fortsatt blir väl 
tilltagna.  

För att främja ett hållbart resande bör även cykelparkeringar 
anläggas i anslutning till växthusets entré. Förslagsvis anläggs ca 10 
cykelparkeringar initialt, för att därefter kunna utökas om behovet växer 
framöver.  

Kollektivtrafik 
Det	finns	ingen	kollektivtrafik	i	närområdet.	Till	Mörrums	station,	som	
har goda förbindelser med tåg och buss, är det ca 2,5 km.

Trafikverkets signal och trafikledningssystem
Trafikverket	har	ett	radiolänkstråk	som	passerar	i	planområdets	nedre	
kant. Om uppstickande byggnadsdelar högre än 20 meter skulle bli 
aktuella,	ska	Trafikverket	få	ta	del	av	koordinaterna	för	placeringen	för	
att kunna ta ställning till om den påverkar deras system.  

 

Principskiss ny parkering, Trafikutredning 2020-09-28, WSP
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Hälsa och säkerhet
Buller
Planerad	utbyggnad	av	befintlig	tomatodling	kan	medföra	ökad	trafik	till	
och från verksamheten. Tillkommande fordonstransporter skulle kunna 
påverka ljudnivån vid närliggande bostäder.

Förändring och konsekvenser
I syfta att redovisa hur de tillkommande fordonstransporterna påverkar 
ljudnivån	vid	befintliga	bostäder	har	en	trafikbullerutredning	tagits	fram.		
Beräkningar visar att den ekvivalenta ljudnivån ökar med ca 1 dBA för 
hälften av byggnaderna, vilket kan anses vara en ringa förändring, se 
tabellen nedan. Den maximala ljudnivån förblir oförändrad. Sammanlagt 
så ger de ökade transportrörelserna en marginell påverkan på 
fastigheterna i området ur bullersynpunkt. 

Ljud	som	reflekteras	i	den	nya	byggnadens	fasad	är	medräknat	i	de	
beräknade ljudnivåerna, Den nya byggnaden bedöms inte medföra 
några	betydande	reflektioner.	Eventuella	resonanseffekter	påverkar	inte	
bostäder kring den nya byggnaden utan uppstår i så fall inuti byggnaden.

Ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder, Trafikbullerutredning 2020-10-16, rev. 
2021-09-09, WSP

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har 
sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport. Ingen av 
vägarna som gränsar till planområdet är rekommenderade för farligt 
gods. Det förekommer dock transporter av farligt gods till och från 
Mörrums bruk på Byggesvägen sydost om planområdet. 

Förändring och konsekvenser
Enligt MSB:s riskanalys för Karlshamn är rekommenderat 
skyddsavstånd från personintensiva verksamheter till transportled för 
farligt gods 75 meter. Planområdet ligger mer än 300 meter från väg 
som	trafikeras	med	farligt	gods.	
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Markföroreningar
Platsen	för	befintlig	verksamhet	med	växthusodling	är	utpekad	som	
potentiellt förorenad mark. Elleholms tomatodling klassas som 
miljöfarlig verksamhet. Verksamheten är dock varken anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Enligt länsstyrelsen har objektet 
identifierats	som	misstänkt	förorenat	med	anledning	av	den	bransch	
som varit och är verksam på platsen. På fastigheten Elleholm 36:1 har 
det sedan 1988 bedrivits plantskola inom uppförda växthus. Innan 
dess bedrevs samma verksamhet men utan växthus. Den södra och 
obebyggda delen av planområdet utgörs av åkermark.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts. Utredningen visar 
att DDT och dikofol förekommer i ytlig jord, dock underskridande 
gränsvärden för bedömd markanvändning. Halter av 2,6-Diklorbenzamid 
(BAM) har påträffats i höga halter i grundvattnet. Vattnet är inte tjänligt 
som dricksvatten. Det kan i nuläget inte uteslutas att utlakning till 
närliggande Mörrumså kan ske. 

Förändring och konsekvenser
Påträffade halter av föroreningar i jord är enligt Miljöförbundet Blekinge 
Väst inget hinder mot planerad användning. All odling i växthuset 
kommer att ske ovan mark och gödsling och bevattning görs i ett slutet 
system utan kontakt med markytan. Frågan om påvisad förorening i 
grundvattnet kommer att följas upp av tillsynsmyndigheten utanför 
aktuellt planärende.

Om en misstänkt förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten 
underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om grävning ska 
genomföras i förorenade massor måste en anmälan om detta enligt 28 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst som är tillsynsmyndighet när 
det gäller förorenad mark. 

Radon 
Enligt Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd och 
Strålskyddsförordningen	(2018:505)	ligger	gränsvärdet	för	befintliga	
bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde samt nya byggnader 
på 200 Bq/m3. Området är inte utpekat som område med risk för 
förhöjda markradonhalter  i SGU:s (Statens Geologiska Undersökning) 
markradonöversikt, men förhöjd risk för markradon kan inte uteslutas.

Förändring och konsekvenser
Frågan om risker gällande radon hanteras under bygglovsskedet och 
då inför startbeskedet i det tekniska samrådet. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren/exploatören.

Risker på grund av förändrat klimat
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare och 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. Det varmare klimatet ökar också risken för 
mer långvariga värmeböljor, vilket ger upphov till större behov av svalka 
vilket i sin tur leder till högre förbrukning av energi. 

Enligt MSB:s översvämningskartering för Mörrumsån och länsstyrelsens och 
SMHI:s prognoser för stigande havsnivåer ligger stora delar av planområdet 
inom område där risk för översvämning föreligger. Mot bakgrund av SMHI:s 
analyser av extrema vattenstånd i Blekinge med hänsyn till klimatförändringar 
har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i låglänta områden. 
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Teknisk infrastruktur

Förändring och konsekvenser
Planområdet ligger inom område som riskerar att översvämmas. 
Markhöjden i den södra delen av området ligger på ca 2 meter 
och enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta 
grundläggningsnivå på 2,5 m för verksamheter. Om växthuset i de lägst 
belägna delarna översvämmas skulle en negativ konsekvens framför allt 
vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Bedömningen 
är att en översvämning av området bebyggt med växthus inte skulle 
utgöra någon negativ miljöpåverkan. 

Plankartan förses med bestämmelsen; Byggnader ska utformas och 
utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter 
över grundkartans nollplan (RH 2000) inte skadar byggnaden. Tekniska 
anläggningar ska skyddas för översvämning upp till + 2,5 meter över 
grundkartans nollplan. 

Översvämningskartering för  
Mörrumsån, 200-årsflöde, MSB 2014

Havsnivåer år 2100, Länsstyrelsen 
2015

Högt vattenstånd i februari öster om MörrumsånHögt vattenstånd i februari väster om Mörrumsån 
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Dagvatten
Ett storskaligt växthus alstrar en betydande mängd takvatten och ett 
genomförande av detaljplanen förutsätter ett lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD). De är av stor vikt att dagvattnet fördröjs och renas 
innan det når Mörrumsån som är närliggande recipient. 

Förändring och konsekvenser
En dagvattenutredning som beskriver planområdets naturliga 
förutsättningar för dagvattenhantering samt föreslår lämpliga åtgärder 
för omhändertagande av dagvatten har tagits fram.  

I	dagvattenutredningen	konstateras	att	bibehållen	infiltration	av	
dagvatten	är	viktig	för	området	och	att	magasinering	och	infiltration	
av dagvatten rekommenderas. Förslagsvis anläggs dike kring det nya 
växthuskomplexet, se illustration på nästkommande sida. Gräsklädda 
diken kan bidra till en starkare biologisk mångfald och agera korridor 
för	flora	och	fauna,	vilket	är	betydelsefullt	för	kulturlandskapet	
där planområdet är lokaliserat. Till skillnad från att anlägga stora 
dagvattendammar i närheten av åns strandkant minskar diken risken för 
att	dagvattenanläggningen	hamnar	i	konflikt	med	eventuella	lämningar	
från Elleholms medeltida historia. 

Det dagvatten som når recipienten Mörrumsån avleds från växthusens 
takytor och innehåller därmed inga föroreningar, bortsett från det som 
naturligt	tillförs	med	nederbörden.		Där	motortrafik	och	verksamheter	
såsom verkstäder eller annan industri förekommer, kan föroreningar 
uppstå. Inom planområdet är den typen av verksamheter förlagda till 
planområdets östra sida. Tanken är att markytan även i framtiden ska 
kunna	infiltreras	med	hjälp	av	genomsläppliga	körbara	ytor	och/eller	i	
gräsklädda lågpunkter. 

Vid skyfall ska dagvatten kunna bräddas ut mot Mörrumsån utan att 
byggnader skadas. Det är en fördel om bräddat dagvatten kan få översila 
åkermarken	ner	mot	ån	eftersom	det	möjliggör	infiltration.	Det	är	också	
dagvattnets naturliga avrinning. Dikeskrönet bör därför utformas med en 
något högre marknivå mot byggnaden. 

En industriell råvattentub med tillhörande ledningsdragning för el, för 
vilka Södra Cell Mörrum har nätkoncession, genomkorsar planområdet. 
Om föreslagna diken för hantering av dagvatten hamnar för nära 
råvattenledningen så kan man göra ett avbrott i diket och ansluta de båda 
dikena med ledning ovan tänkt dikesbotten. 

I plankartan reserveras mark avsedd för fördröjning av dagvattnet. 
Längs planområdets västra gräns avsätts en sex meter bred remsa för 
dike och i anslutning till detta reserveras en yta för fördröjningsmagasin. 
I dagvattenutredningen redovisas beräknade volymer för 
fördröjningsmagasin utifrån olika förutsättningar och tänkt exploatering.

En dagvattenanläggning kan, beroende på var den placeras, vara 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Grävningar för 
damm ska samrådas med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
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Exempel på gräsarmerad infiltrerbar parkeringsyta

Exempel på dike i parkmarksyta, WSP 2020-11-17

Exempel på dike i naturmark, WSP 2020-11-17Föreslagen dagvattenhantering, Dagvattenutredning 2020-11-17, WSP 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp	(VA).	Befintlig	verksamhet	är	dock	ansluten	till	det	kommunala	
VA-nätet.	Det	finns	också	dagvattenledningar	i	anslutning	till	området.	
För odlingarna i växthusen krävs stora vattenvolymer. Tomatodlingen 
tar sitt vatten både från det kommunala nätet och från Mörrumsån. 
Bevattning sker i ett slutet system där använt vatten renas och återförs 
till odlingarna.

Förändring och konsekvenser 
En	utbyggnad	av	befintlig	verksamhet	enligt	planförslaget	kommer	
att öka behovet av vatten och eventuellt kräva ökade dimensioner på 
ledningar. Kontakt måste därför i ett tidigt skede tas med kommunens 
VA-enhet inför planerad byggnation. Med tanke på klimatförändringar 
så förordas vattensnål teknik. Riktlinjer och förutsättningar för vatten 
och	avlopp	finns	i	ABVA	(Allmänna	bestämmelser	för	användande	av	
Karlshamns allmänna vatten- och avloppsanläggning). 

Värmeförsörjning
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt. Karlshamn 
Energi AB levererar miljövänlig fjärrvärme där produktionen till största 
del kommer från återvunnen biorestvärme från industrin. Idag nyttjas 
industriell	spillvärme	från	Södra	Cell	för	uppvärmning	av	befintligt	
växthus. 

Förändring och konsekvenser
Tillkommande	växthus	kan	kopplas	till	befintliga	ledningar	och	via	
dessa nyttja spillvärme från Södra Cell Mörrum. Karlshamn Energi 
AB (KEAB) är leverantör av fjärrvärmen. För att kunna försörja 
tomatodlingen med värme kommer KEAB eller fastighetsägare/

exploatör att behöva anlägga en ny panncentral inom planområdet. 
Anläggningen kommer att behöva en hög skorsten, vilket måste beaktas 
vid bygglovsgivning. Placering och utformning ska regleras med avtal 
mellan fastighetsägare/exploatör och Karlshamn Energi AB. 

Avfallshantering
Kommunalt avfall hämtas i dagsläget vid parkering/lastkaj. Tomatavfall 
går till Västblekinge Miljö AB:s biogasanläggning. Övrigt organiskt avfall 
(kompost) transporteras i dagsläget bort för omhändertagande av privata 
aktörer. 

Förändring och konsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen medför att mängden avfall kommer 
att öka. Detta genererar inga, idag kända, förändringar gällande rutiner 
för omhändertagande av avfall. 
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Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor som krävs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras i enlighet med planens syfte. 
Frågorna nedan är i sig inte rättsligt självständiga utan de är istället 
vägledande vid genomförande av detaljplanen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga 
kraft.

Före genomförandetidens utgång får planen inte ändras, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter genomförandetiden 
är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna 
om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. Om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som 
tidigare.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. Karlshamn 
Energi AB (KEAB) är huvudman för allmänna fjärrvärmeledningar. 
Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) är huvudman för allmänna 
vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och underhåll fram 
till anvisad förbindelsepunkt. E.ON Elnät är huvudman för allmänna 
elledningar. 

Exploatören ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll 
av egna byggnader och anläggningar inom kvartersmark. Exploatören 
ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning 
inom den egna fastigheten. 

Upphävande av strandskydd
I	planområdets	västra	del	hävs	strandskyddet	för	att	bekräfta	befintlig	
användning. Området är idag bebyggt med växthus. Som särskilt skäl för 
upphävandet anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, miljöbalken 7 kap. 
18 c § punkt 1.

Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförandet

Etapp 1 (4 hektar) byggstart  Andra kvartalet 2022

Etapp 1 färdigställd   Fjärde kvartalet 2022

Etapp 2, (4 hektar)         Andra kvartalet 2027

Etapp 2 färdigställd   Fjärde kvartalet 2027

Tidplanen är preliminär och kan förändras som en följd av oförutsedda 
händelser.

Avtal
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet 
med planavtal som tecknat med sökanden. Avtal mellan exploatören 
och Södra Cell Mörrum kommer att tecknas avseende markförvärv och 
ledningar. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens intentioner. 
De konsekvenser som detaljplanen medför för respektive fastigheter 
framgår av beskrivning och kartor under rubriken Fastighetsrättsliga 
konsekvenser.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Påverkan på fastigheter inom planområdet

Del av fastigheten Elleholm 35:1
Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Skogsägarna Ekonomisk 
förening. Elleholms Tomatodling AB kommer inför ett genomförande 
av detaljplanen att förvärva del av Elleholm 35:1. Fastighetsbildning 
kommer att ske genom lantmäteriförrättning.  

Inom	berörd	del	av	fastigheten	Elleholm	35:1	finns	flera	ledningar	
med rättigheter och ett servitut för väg till förmån för Elleholm 1:58. 
Ledningar och väg med tillhörande rättigheter och servitut kan behöva 
flyttas	vid	ett	genomförande	av	planen,	vilket	kommer	att	kräva	
lantmäteriförrättningar. 

Fastighetsgränserna mot Elleholmsvägen är av varierande kvalité. För att 
genomföra	detaljplanen	fastighetsbildningsmässigt	kan	det	finnas	behov	
av fastighetsbestämning. 

Del av Elleholm 36:1
Fastigheten Elleholm 36:1, av vilken en del omfattas av planförslaget, 
ägs av Elleholms Tomatodling AB. Fastighetsgränserna mot 
Forsbackavägen är av varierande kvalité. För att genomföra detaljplanen 
fastighetsbildningsmässigt	kan	det	finnas	behov	av	fastighetsbestämning.	

Inom	berörd	del	av	fastigheten	Elleholm	36:1	finns	ett	flertal	ledningar	
med rättigheter samt ett servitut för väg till förmån för Elleholm 
1:58. Ledningar och väg med tillhörande rättigheter och servitut kan 
behöva	flyttas	vid	ett	genomförande	av	planen,	vilket	kommer	att	kräva	
lantmäteriförrättningar

    Del av Elleholm 35:1, röd skraffering  Del av Elleholm 36:1, röd skraffering
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Outredd samfällighet
Det	finns	en	outredd	samfällighet	i	planområdets	sydöstra	del.	Om	
denna ska nyttjas vid ett genomförande av planen ska den lösas in, vilket 
kräver lantmäteriförrättning. 

Påverkan på fastigheter utanför planområdet

Del av Elleholm 36:1
Fastigheten Elleholm 36:1 ägs av Elleholms Tomatodling AB. Den del av 
fastigheten som ligger utanför planområdet påverkas genom att tillfarten 
till fastigheten Elleholm 1:58 kan behöva dras över denna. Servitut för 
ny anslutning kan behöva bildas. 

Elleholm 1:58
Fastigheten	Elleholm	1:58	är	privatägd.	Servitut	finns	som	ger	
fastigheten rätt att använda väg som går över fastigheterna Ellehom 35:1 
och Elleholm 36:1. Se heldragen linje med pilar i kartan till höger. 

För att byggnation ska kunna ske över vägen måste in- och utfarten 
och	tillhörande	servitut	flyttas.	En	möjlighet	är	att	Elleholm	1:58	angör	
sin fastighet norrifrån, över 36:1. Se streckad linje med pilar på kartan 
till	höger.	Befintligt	servitut	behöver	i	så	fall	upphöra	och	servitut	för	
ny anslutning bildas. En eventuell ny väg behöver uppföras så att den 
uppfyller krav på framkomlighet.

Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7
Fastigheterna Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 påverkas av planförslaget då 
dessa gränsar till Elleholm 35:1 och 36:1 och redan idag ligger nära 
befintligt	växthus.	Det	finns	inga	ersättnings-	eller	inlösenregler	i	
plan- och bygglagen eller fastighetsbildningslagen som är tillämpliga i 
det här fallet. Eventuella krav på ersättning eller inlösen hanteras enligt 
Miljöbalken, 32 kap. 

Outredd samfällighet, röd skraffering Del av Elleholm 36:1, röd skraffering

Elleholm 1:58, röd skraffering Elleholm 6:5, 6:6, 6:7, röd skraffering
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Övriga till planområdet närliggande fastigheter
För övriga, till planområdet närliggande fastigheter, kommer ingen 
fastighetsrättslig påverkan att ske. Planens konsekvenser för dessa 
fastigheter kommer främst att bestå av förändringar vad gäller närhet till 
ny växthusbyggnad och de ändrade förhållanden vad gäller landskapsbild 
och siktlinjer denna medför. 

Dikningsföretag
Aktuellt planområde tycks ansluta till ett dikningsföretag längs 
planområdets sydöstra gräns. Eftersom vägen verkar avgränsande 
och dagvatten på dess västra sida avrinner mot ån, görs bedömningen 
i dagvattenutredningen att dikningsföretaget inte påverkas av 
planområdet.  

Samfälligheter
Det	finns	outredda	samfälligheter	inom	och	strax	utanför	planområdet.	
Om outredd samfällighet inom planområdet ska nyttjas vid ett 
genomförande av planen måste denna lösas in. Utredning av 
samfälligheten sker då i lantmäteriförrättning, vilken bekostas av den 
som vill nyttja marken. 

Rättigheter och servitut
Det	finns	flera	rättigheter	och	servitut	inom	planområdet.	Dessa	
redovisas i till detaljplanen hörande fastighetsförteckning.

Servitut för väg till förmån för Elleholm 1:58
Det	finns	ett	servitut	som	ger	fastigheten	Elleholm	1:58	rätt	att	använda	
väg som går över fastigheterna Ellehom 35:1 och Elleholm 36:1. Då 
dessa båda fastigheterna föreslås planläggas för odling, och byggnation 

av	växthus	medges	i	planförslaget,	måste	servitutet	flyttas	och	ny	väg	till	
fastigheten Elleholm 1:58 säkras för att marken, där vägen och servitutet 
finns,	ska	kunna	bebyggas.	Fastigheten	Elleholm	1:58	kommer	att	kunna	
angöras	norrifrån.	Då	varken	vägen	eller	servitutet	är	flyttat	ännu,	förses	
plankartan med villkor enligt följande: 
a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar framkomlighet förrän 
utfarten	från	Elleholm	1:58	och	tillhörande	servitut	har	flyttats.

Eventuell	flytt	av	väg	och	servitut	ska	bekostas	av	exploatören.

Ledningar
Det	finns	ett	flertal	ledningar	inom	planområdet.	Vissa	ledningar	
behöver	flyttas	eller	åtgärdas	för	att	skyddas	för	att	byggnation	över	
ledningarna ska kunna ske. Andra ledningar kan med ledningsägares 
tillstånd genom avtal ligga kvar, men måste då vid behov kunna 
tillgängliggöras.

Ledningar tillhörande Södra Cell Mörrum
En industriell råvattentub med tillhörande ledningsdragning för el och 
styr, för vilken Södra Cell Mörrum har nätkoncession för, genomkorsar 
planområdet. Rättigheterna regleras med servitut. Ledningarna är, i 
planområdets	norra	del,	idag	överbyggda	av	befintligt	växthus	i	enlighet	
med överenskommelse mellan Elleholms Tomater AB och Södra cell 
AB. I detta ingår att ledningen måste kunna tillgängliggöras vid behov. 
För ledningens södra sträckning kommer förutsättningarna att vara 
desamma. Det vill säga att ledningarna kan överbyggas med växthus 
i enlighet med överenskommelse mellan Elleholms Tomater AB och 
Södra Cell AB. 

Eventuella	flyttningar	eller	ändringar	av	Södra	Cell	Mörrums	ledningar,	
ska bekostas av exploatören.
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Ledningar tillhörande E.ON 
En servisledning, som ägs av E.ON, genomkorsar planområdet och 
leder	fram	till	fastigheten	Elleholm	1:58.	Ledningen	måste	flyttas	för	
att marken där ledningen går ska kunna bebyggas. Efter dialog mellan 
E.ON och exploatören föreslås att ledningen istället dras från norr och 
väster om växthuset till Elleholm 1:58, utanför planområdet. Eftersom 
ledningen	och	tillhörande	avtalsservitut	ännu	inte	har	flyttats	förses	
plankartan med villkor enligt följande: 
a2	-	Bygglov	får	inte	ges	för	ändrad	markanvändning	förrän	flytt	av	
ledningar och tillhörande rättigheter har kommit till stånd.

Kablarna är inritade i osäkert läge. Deras exakta lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande,	så	som	flyttningar	eller	ändringar	av	E.ONs	befintliga	
anläggningar, ska bekostas av exploatören.

Ledningar tillhörande Telia Sverige AB/Skanova
Planområdet	genomkorsas	av	teleledningar	(optofiber)	som	tillhör	
Skanova. Ledningarna i planområdets norra del är idag överbyggda av 
befintligt	växthus.	Ledningen	måste	dock	kunna	tillgängliggöras	vid	
behov. För ledningens södra sträckning kommer förutsättningarna att 
vara desamma. Det vill säga att ledningarna, efter överenskommelse 
mellan Elleholms Tomater AB och Skanova, kan överbyggas med 
växthus.

Vidare har Skanova ytterligare en ledning som genomkorsar 
planområdet.	Ledningen	måste	flyttas	för	att	marken	där	ledningen	går	
ska kunna bebyggas. Exploatör ska ta kontakt med Skanova i ett tidigt 
skede för att träffa överenskommelse om möjliga lösningar. Eftersom 
ledningen	och	ledningsrätten	ännu	inte	har	flyttats	förses	plankartan	med	
villkor enligt följande: 

a2	-	Bygglov	får	inte	ges	för	ändrad	markanvändning	förrän	flytt	av	
ledningar och tillhörande rättigheter har kommit till stånd.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande, så som 
flyttningar	eller	ändringar	av	Skanovas	ledningar,	ska	initieras	och	
bekostas av exploatören.

Ledningar till hörande Karlshamn Energi AB
I	planområdets	norra	del	finns	ledningar	för	fjärrvärme	,	el	och	
optofiber	med	tillhörande	ledningsrätter,	som	ägs	av	Karlshamn	Energi	
AB. Mark reserveras för ledningarna i plankartan som har försetts med 
u-område. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande, så som 
flyttningar	eller	ändringar	av	Karlshamn	Energi	AB:s	ledningar,	ska	
bekostas av exploatören.
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Ekonomiska frågor
Planens ekonomi 
Arbetet med detaljplanen bekostas av Elleholms Tomatodling AB, vilket 
regleras i ett planavtal som tecknats mellan Elleholms Tomatodling AB 
och Karlshamns kommun.

Planavgift
Vid bygglovsgivning ska ingen planavgift tas ut.

Genomförandeekonomi
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar	bekostas	av	exploatören.	Eventuell	flytt	av	ledningar	med	
hänsyn till åtgärd (byggnation mm), initierad av exploatören, bekostas 
av densamme. Exploatören ska även stå för eventuella kostnader för 
åtgärder som kan behöva vidtas om ledningar ska ligga kvar under det 
nya växthuset. 

Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, 
förekomst av markföroreningar, höga radonhalter eller arkeologiska 
undersökningar kommer att belasta exploatören.

Åtgärder	på	det	statliga	vägnätet	och	dess	anslutningar,	till	följd	av	en	
exploatering, ska bekostas av exploatören. Vid åtgärder inom vägområdet 
ska	Trafikverket	kontaktas.

Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan 
komma att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa 
kostnader ansvarar fastighetsägaren. Exploatören svarar även för alla 
övriga kostnader kopplade till fastighetsrättsliga åtgärder.

Inlösen och ersättning
Eventuella krav på ersättning eller inlösen från fastighetsägare 
som anser sig lida skada vid ett genomförande av detaljplanen, 
hanteras enligt Miljöbalken, 32 kap, miljöskada. Detta innebär att 
den som vill ha ersättning får ansöka om stämning hos mark- och 
miljödomstolen. Ersättningsskyldig blir den som bedriver eller låter 
bedriva en skadegörande verksamhet i egenskap av fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Utredningar	avseende	trafik,	buller,	dagvatten	och	förorenad	mark	har	
tagits fram. För dessa redogörs sammanfattningsvis i planbeskrivningen. 
För utförligare beskrivningar hänvisas till utredningarna i sina helheter.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl Hellgren, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala 
tjänstemän.

Karlshamn den 28 september 2021 

Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/    
    Stadsarkitekt
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Hur har granskningen gått till?  
Granskning för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. 
Granskningshandlingarna fanns tillgängliga i Rådhusets entré. Handlingarna ställdes inte ut 
på något bibliotek då dessa var stängda på grund av pågående pandemi. Delar av 
granskningsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: 
www.karlshamn.se/detaljplaner  

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 7 juni 2021. 

Underrättelse om granskningen, det vill säga kungörelsen, samt granskningshandlingar 

sändes torsdagen den 3 juni 2021 till kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 

14 augusti 2018, reviderad den 10 maj 2021. Före granskningen sändes handlingar hörande 

till planförslaget till Länsstyrelsen i Blekinge län samt övriga enligt sändlista. 

Läsanvisning  
För att möjliggöra en snabb överblick över samrådets och granskningens viktigaste frågor 

finns en sammanfattning i början av detta granskningsutlåtande. I sammanfattningen 

kommenteras frågeställningar som ofta återkommit i inkomna yttranden.  

Yttranden återges ibland sammanfattade och kommentarer ges med kursiv text. Yttranden 

finns i sin helhet tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen. 

På frågor som inte behandlas i sammanfattningen skrivs svar direkt vid respektive yttrande. 

Hänvisningar görs ibland även till annat yttrande med liknande frågeställning. 

I slutet av granskningsutlåtandet redovisas de förändringar av detaljplanen som föranletts av 

inkomna synpunkter. Där redovisas även kvarstående synpunkter avseende förhållanden som 

kan regleras i planen vilka inte har tillgodosetts.  
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Inkomna yttranden före granskningstiden 
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i bilagan 

”Samrådsredogörelse”, daterad 2021-05-11. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 24 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   2021-06-23  
2. Lantmäteriet   2021-06-21  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott  2021-06-22 
4. Teknik- och fritidsnämnden  2021-06-08 
5. Trafikverket   2021-06-22 
6. Räddningstjänsten    2021-06-11 
7. Blekinge museum   2021-06-23 
8. Västblekinge Miljö AB   2021-06-09 
9. Södra Cell Mörrum   2021-07-02 
10. Karlshamn Energi AB   2021-06-23 
11. Skanova    2021-06-22 
12. E.ON    2021-06-22 
13. Mörrums hembygds- och fornminnesförening 2021-06-15 
14. Den goda jorden   2021-07-02 
15. Miljöförbundet Blekinge Väst  2021-07-14  

Enskilda 

16. Hannelore Kotzurek, Elleholm 36:2  2021-06-27   
17. Gun Öhman Mattsson och Ingemar Mattsson,  

Hästaryd 3:76   2021-06-29 
18. Nils Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson, Elleholmsvägen 

Per Abrahamsson, Forsbackavägen  2021-06-28  
19. Katrin Arvidsson och Niklas Svenson,   

Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7   2021-07-01 
20. Anders och Liselotte Henriksson, arrendator Elleholm 35.1  

Johannes Henriksson och Johanna Nilsson,  
Elleholm 8:2 m.fl.    2021-06-30   

21. Ann Magnusson och Dennis Magnusson, Elleholm 10:5 2021-06-30  
22. Martin Mattsson och Linda Mattsson, Elleholm 2:4 

Maj-Britt Mattsson, Tidigare ägare av Elleholm 2:4 2021-07-01  
23. Mats Sjöholm, Elleholm 1:58  2021-07-02  
24. Nils Abrahamsson, Elleholmsvägen    2021-07-02  
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Sammanfattade kommentarer 
Nedan följer en sammanfattning av ofta förekommande synpunkter i yttranden från enskilda 

och kommunens sammanfattade kommentarer. När synpunkter i granskningsutlåtandet kan 

härledas till någon av nedanstående rubriker görs hänvisning hit.  

Föreslagen lokalisering  

I ett flertal yttrande framförs synpunkten att platsen, av många skäl, som återges i kommande 

rubriker nedan, är olämplig för placering av växthus och att en annan lokalisering borde 

övervägas. I samband med synpunkten hänvisas till gällande lagstiftning: 

Miljöbalken, 2 kap 6§:  

"För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark eller vattenområde ska det väljas 

en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljön". 

Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§: 

"Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden och som nu prövas 

omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

planarbetet.  

Planläggning ska, enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §, syfta till att mark- och vattenområden används 

för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. En 

utveckling av befintlig produktion av livsmedel i växthus på mark som idag redan är ianspråktagen för 

odling, bedöms vara effektiv, resurssnål och miljövänlig eftersom växthuset värms upp av spillvärme från 

närliggande industri. Att befintlig infrastruktur i övrigt kan nyttjas bidrar också till att planerad 

användning i dessa delar medför god hushållning.  

När det gäller människors hälsa och miljö är bedömningen att odling i växthus, i jämförelse med odling 

på friland, minskar risken att föroreningar sprids till grundvatten och Mörrumsån. Om odlingen på 

friland nära ån upphör, så reduceras även risken för försurning.  

I Elleholm finns ett flertal riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, friluftsliv, turism 

och fiske. Karlshamns kommun menar att det är möjligt att kombinera en utveckling av traktens 

verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att befintliga riksintressen eller ovan nämnda värden 

påtagligt skadas.    

Förenlighet med översiktsplanen, Karlshamn 2030 

I ett flera yttranden framförs synpunkten att planförslaget strider mot Karlshamns 

översiktsplan.  

Kommentar: Karlshamns kommun har i översiktsplanen tagit ställning till att den huvudsakliga 

utvecklingsinriktningen för just området K. Elleholm ska vara verksamheter. Vidare anges att det ska 

upprättas en ny detaljplan över området med huvudsyfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och 

prydnadsväxtproducenter, såväl i växthus som på friland, samtidigt som områdets värden för 
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kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, turism och fiske ska beaktas. Kommunens ställningstagande är 

att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Riksintressen 

I ett flertal yttranden uppges att ett genomförande av detaljplanen skulle skada berörda 

riksintressen för kulturmiljövården, naturvården och friluftslivet samt att 100 meters 

strandskydd inte är tillräckligt för att skydda riksintressena.  

Kommentar: I Elleholm finns ett flertal riksintressen som berörs av planförslaget. Berörda 

riksintressen och planens konsekvenser kopplade till dessa finns redovisade i planbeskrivningen och i 

Undersökning av betydande miljöpåverkan.  

Kommunen vidhåller att strandskyddet på 100 meter från Mörrumsån utgör ett tillräckligt långt 

avstånd för att ett genomförande av planen inte påtagligt ska skada befintliga värden avseende natur, 

kultur och friluftsliv. När det gäller riksintresset för kulturmiljövården och fornlämningsmiljön så måste 

en arkeologisk utredning utföras innan markarbeten påbörjas. Detta i syfte att ta reda på om 

fornlämning berörs av planerad åtgärd.  

Karlshamns kommun menar att det är möjligt att kombinera en utveckling av det lokala näringslivet, i 

det här fallet tomatodlingen, utan att berörda riksintressen påtagligt skadas.  

Strandskydd 

Några synpunkter handlar om länsstyrelsens förslag på utökat strandskydd på 300 meter för 

vissa områden och om dess påverkan på planförslaget. 

Kommentar: Länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden, 

daterat 2021-03-24, berör inte planområdet.  

Turism, friluftsliv och fritidsfiske  

Synpunkter har inkommit som handlar att byggnation enligt planförslaget skulle ha en 

negativ inverkan på turismen, friluftslivet och fisket i Mörrumsån. 

Kommentar: Kommunens bedömning är att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida fortsatt 

kommer att vara god och att ett genomförande av detaljplanen inte påtagligt skulle skada turismen, 

friluftslivet eller fritidsfisket.  

Landskapsbild och utsikter 

Många synpunkter handlar om att planförslaget skulle ha en negativ påverkan på 

landskapsbilden och på boendes utsikter. 

Kommentar: Det är ofrånkomligt att ett växthus kommer att förändra landskapsbilden och 

siktlinjer i området. Hur naturupplevelsen påverkas beror bland annat på vilken växtlighet som 

kommer att tillkomma på det 100 meter breda område mot ån som inte får bebyggas. Avståndet till det 

nya växthuset kommer att vara ännu längre. Om marken inte längre odlas kan vegetation på sikt 

komma att utgöra en barriär mot det nya växthuset och den stora industrin Södra Cell Mörrum, som i 

dagsläget dominerar utsikten i öster.  
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Brukningsvärd jordbruksmark  

I flera yttranden framförs sammanfattningsvis att det inte är god hushållning att ta 

brukningsvärd jordbruksmark i anspråk när växthuset inte är i behov av matjord för 

odlingen. I samband med synpunkterna hänvisas till följande lagstiftning: 

Plan och bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ "Mark- och vattenområden skall 

användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 

medför en från allmän synpunkt god hushållning"  

Miljöbalken 3 kap 4§: "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".  

Kommentar: Skyddet av jordbruksmark, som återfinns i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), 

anger bland annat att jordbruksmark är av nationell betydelse och ska skyddas från exploatering. 

Vidare gäller att brukningsvärd jordbruksmark endast får bebyggas såvida bebyggelsen utgör ett 

väsentligt samhällsintresse och intresset inte kan tillgodoses på annan mark. Vid ställningstagande om 

jordbruksmarken skall betraktas som brukningsvärd enligt MB 3 kap 4 §, bör hänsyn tas till 

avkastningsförmåga, brukbarhet och arrondering (fältform, storlek och total areal inom ett rimligt 

brukningsavstånd). 

Brukningsvärd jordbruksmark tas vid ett genomförande av planen i anspråk för odling i växthus. Då 

jordbruksmarken tas i anspråk, om än för annan odling, så kan valet av odlade grödor komma att 

begränsas. Avkastningen av grönsaker bedöms å andra sidan öka, då odling kan ske över en längre 

period av året, vilket är positivt ur ett samhällsperspektiv. En ökad produktion av svenska livsmedel 

utgör ett väsentligt regionalt och nationellt samhällsintresse. Förutsättningarna för att uppförandet av 

växthuset ska kunna ske på ett effektivt, resurssnålt och hållbart sätt, är direkt kopplade till det 

befintliga växthuset och den infrastruktur som byggts upp kring verksamheten. Med anledning av detta 

är kommunens bedömning att intresset inte kan tillgodoses på annan mark. 

I närområdet finns god tillgång på brukningsvärd jordbruksmark. Detaljplanen, vars enda användning 

är Odling, medger även fortsättningsvis odling på friland.  

Det framförs också synpunkter på att det i planförslaget saknas strategi för hur marken vid 

behov ska kunna återställas till brukningsvärd jordbruksmark i framtiden. 

Kommentar: Det finns i planbeskrivningen ingen redovisning av hur marken skulle kunna 

återställas till brukningsvärd jordbruksmark om odling i växthus upphör. Ej heller ges några garantier 

för att detta är genomförs. I detaljplanen görs ställningstagandet att odling i växthus är lämpligt på 

platsen.  

Skulle föroreningsskada eller allvarlig miljöskada uppstå under pågående verksamhet, eller uppdagas 

efter det att verksamheten upphört, så regleras ansvaret för markens återställande enligt miljöbalken. 
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Översvämningsrisk och dagvattenhantering 

I ett flera yttranden framförs synpunkter kring klimatförändringar och översvämningsrisk. 

Kommentar: En dagvattenutredning, som bland annat redovisar hur dagvatten och skyfall kan 

omhändertas, har tagits fram. I dagvattenutredningen redovisas beräknade volymer för 

fördröjningsmagasin utifrån olika förutsättningar och tänkt exploatering. 

Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte riskerar att bidra 

till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet system.  

Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller 

I flera yttranden uppges att belysningen av växthusen kommer att vara en olägenhet för 

människor. Vidare anges att ljusföroreningar även kan ha en negativ påverkan på laxfisk och 

ål i Mörrumsån. I flera yttranden uppges vidare att boende vid de befintliga växthusen idag 

störs av att buller från Södra Cell Mörrum studsar mot glasväggen och att en utbyggnad 

skulle förvärra denna olägenhet. 

Kommentar: När det gäller risken för ljusföroreningar så bedöms risken för störning vara störst 

under mörka årstider. Växthuset kommer enligt uppgift inte att vara belyst nattetid. Om belysning blir 

aktuell i framtiden kommer mörkläggningsväv att sättas upp. Växtligheten längs Mörrumsån bidrar 

till minska ljusinstrålningen mot ån.  

En trafik- och bullerutredning har tagits fram. Beräkningar visar att den nya byggnaden inte bedöms 

medföra några betydande reflektioner. Eventuella resonanseffekter påverkar inte bostäder kring den nya 

byggnaden utan uppstår i så fall inuti byggnaden. 

När det gäller människors hälsa och miljö har verksamhetsutövaren ett stort ansvar. Enligt 2 kap. 3 § 

miljöbalken gäller att: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  

För dessa frågor är Miljöförbundet Blekinge Väst tillsynsmyndighet. 

Befintligt växthus  

Många har synpunkter på det befintliga växthuset och byggnadsnämndens hantering av 

bygglov och strandskyddsdispens kopplade till detta.  

Kommentar: Befintligt växthus bekräftas i planen. Byggnationen har både bygglov och 

strandskyddsdispens. Frågor kopplade till dessa tidigare beslut hanteras av byggnadsnämnden utanför 

aktuell planprocess. 

Trafik 

I ett flertal yttrande uttrycks oro över trafiksituationen i området och den trafikökning 

utbyggnaden av tomatodlingen kan komma att medföra. 

Kommentar: En trafikutredning har tagits fram. Denna visar bland annat på åtgärder som kan 

vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.  
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Synpunkter kring rätten till ersättning 

I flera yttrande anges att man som ägare till närliggande fastighet kommer att påverkas 

negativt av ett genomförande av detaljplanen. Det framförs bland annat en oro för att 

byggnation enligt planen skulle sänka värdet på deras fastighet och kopplat till detta framförs 

krav på ersättning.  

När det gäller betydande olägenhet så säger plan och bygglagen 2 kap 9 §: Planläggning av 

mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, 

skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet 

eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Kommentar: Byggnation enligt planförslaget kommer att förändra landskapsbild och siktlinjer i 

området. Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon påverkan 

som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Det finns inga ersättnings- eller inlösenregler i plan- och bygglagen eller fastighetsbildningslagen som är 

tillämpliga i det här fallet. Eventuella krav på ersättning eller inlösen hanteras enligt miljöbalken, 32 

kap, miljöskada. Detta innebär att den som vill ha ersättning får ansöka om stämning hos mark- och 

miljödomstolen. Ersättningsskyldig blir den som bedriver eller låter bedriva en skadegörande verksamhet 

i egenskap av fastighetsägare eller verksamhetsutövare. 
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 

och övriga sammanslutningar 

1.  Länsstyrelsen 

Behovsbedömning 

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få 

betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte 

krävs. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan  

2030. 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen ställer sig positiv till handlingarnas utförande och läsbarhet. 

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen lämnat synpunkter på förslaget. Kommunen har till stor 

del beaktat synpunkterna. Länsstyrelsen ställde sig bland annat positiv till att området 

närmast Mörrumsån var planlagt som NATUR. I granskningsskedet har NATUR inte 

planlagts. Länsstyrelsen kan dock instämma med kommunen att riksintresset för natur enligt 

3 kap. 6 § MB inte påverkas då strandskydd, till största del, kommer att gälla utmed 

Mörrumsån.  

Vidare lämnades synpunkter på utförligare redovisning av miljömål, klimatanpassning, ev. 

påverkan på MKN för vatten, dagvattenhantering och föroreningar samt att en ev. utredning 

för fornlämningar behövde göras innan markarbete påbörjas. I planbeskrivningen har 

avsnittet som handlar om fornlämningsmiljön kompletterats med förtydligande kring kravet 

på att en arkeologisk utredning ska utföras innan markarbeten påbörjas.   

Länsstyrelsen ansåg även att en inventering enligt MIFO fas borde genomföras. 

De nu aktuella granskningshandlingarna har därefter kompletterats med en miljöteknisk 

markundersökning som både beskriver den historiska markanvändningen och förekomsten 

av verksamhetstypiska föroreningar i mark och i grundvatten. Resultatet från 

undersökningen visar påträffade men låga halter av DDT i jord och halter av 2,6-

Diklorbenzamid i grundvatten i mycket hög halt enligt SGI´s bedömningsgrunder för 

grundvatten och otjänligt enligt Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I 

samrådsredogörelsen uppger kommunen att påträffade halter i jord inte föranleder något 

hinder för den planerade markanvändningen. De höga halterna i grundvattnet ger, enligt 

miljöförbundet, anledning till fortsatta utredningar vilket även den miljötekniska 

markundersökningen kommer fram till i det fall grundvatten avses användas till bevattning. 

Med avseende på frågan om föroreningar instämmer länsstyrelsen i de slutsatser och 

rekommendationer som kommunen redovisar i granskningshandlingarna.  

Kommentar: Noteras. 

Trafikverket 

Länsstyrelsen har tagit del av trafikverkets yttrande som bland annat anger att de statliga 

vägar som berörs av planförslaget är väg 555 (Forsbackavägen) i direkt anslutning till 

planområdet samt väg 554 (Byggesvägen) öster om planområdet. Väg 554 är omledningsväg 
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för E22 och har begränsningar för fordonslängd max 12 m på sträckan från Byggesvägen 

västerut mot Elleholm. 

De anger även att det enligt planbeskrivningen framgår beräknad trafikökning till följd av 

planförslaget och att ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och 

dess anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 554 vid tomatodlingens in- 

och utfart. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en 

exploatering, ska bekostas av exploatören. Vid åtgärder inom vägområdet ska Trafikverket 

kontaktas, se vidare trafikverkets yttrande berörande vägar samt beräkningar i rapporten om 

buller.  

Kommentar: Noteras. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Kommentar: Noteras. 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-05-11) har följande noterats:   

Delar av planen som bör förbättras  

OUTREDD SAMFÄLLIGHET  

Det finns en outredd samfällighet denna borde utredas vidare så att man vet dess uträckning 

mer exakt samt vet vilka som är berörda.  

Kommentar: Om den outredda samfälligheten ska nyttjas ska den lösas in, vilket sker genom 

lantmäteriförrättning. Den som vill nyttja marken ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig 

lantmäteriförrättning. Utredning av samfälligheten sker då i lantmäteriförrättningen. Så länge inte 

marken skall nyttjas behöver samfälligheten inte utredas, samfälligheten behöver därmed inte utredas i 

planarbetet. 

I ett av styckena som berör den outredda samfälligheten står det att det är en outredd 

fastighet (s. 35) det kan förvirra läsaren när an blandar uttrycken.  

Kommentar: Texten i planbeskrivningen korrigeras, ”fastighet” ändras till ”samfällighet”. 

LEDNINGSRÄTTER 

Det finns ett avsnitt som är benämnt som ledningsrätter dock är inte alla rättigheter som tas 

upp i avsnittet ledningsrätter vilket kan leda till förvirring.  

Kommentar: Rubriken ”Ledningsrätter” ändras till ”Ledningar”. 

Ledningar tillhörande Södra Cell Mörrum  

I fastighetsregistret syns ett avtalsservitut på Elleholm 36:1. Något liknande kan dock inte ses 

på Elleholm 35:1. Beskrivningen i planbeskrivningen tolkar jag som att ledningarna även 

fortsätter på Elleholm 35:1 och då är det bra att även ordna någon typ av rättighet för den 

delen.   
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Kommentar: Enligt uppgift går Södra Cells ledning även över Elleholm 35:1. Ledningshavaren kan 

ta initiativ till att en rättighet skapas antingen genom att ett servitutsavtal tecknas som sedan skrivs in i 

fastighetsregistret eller att ledningshavaren ansöker om och bekostar att en officialrättighet skapas i 

lantmäteriförrättning. 

Ledningar tillhörande EON  

I planbeskrivningen står det att det finns ledningsrätter för dessa det gör det dock inte utan 

endast avtalsservitut.  

Kommentar: Korrigering görs i planbeskrivningen, ”ledningsrätter” ersätts med ”avtalsservitut”. 

FLYTT AV RÄTTIGHETER 

Det står att flera av de befintliga rättigheterna behöver flyttas. Om de ska ligga på något 

annat ställe inom planområdet bör denna sträckning läggas ut som u-område. Utan detta kan 

det bli svårt att bilda eller ombilda rättigheter tex genom en ledningsrättsåtgärd. 

Kommentar: De ledningar som planeras att flyttas kommer i förekommande fall att förläggas 

utanför planområdet. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU beslut § 221, 2021-06-22: 

Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

4. Teknik- och fritidsnämnden 

Tjänsteanteckning 2021-06-08: 

Teknik- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter. 

Park och natur har meddelat följande:  

Marken som planläggs är privat. Sedan samrådsskedet har allmän plats natur, med enskilt 

huvudmannaskap, tagits bort, och ytan ligger nu utanför planområdet. Strategisk förvaltning 

Tekniska Park/Natur har därför inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 

5. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 555 (Forsbackavägen) i direkt anslutning till 

planområdet samt väg 554 (Byggesvägen) öster om planområdet. Väg 554 är omledningsväg 

för E22 och har begränsningar för fordonslängd max 12 m på sträckan från Byggesvägen 

västerut mot Elleholm. 

Planområdet har justerats så att hänsyn tas till det byggnadsfria avståndet intill vägområde. 

Av planbeskrivningen framgår beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Ökad trafik 

kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i synnerhet i 

närliggande anslutningar till väg 554 vid tomatodlingens in‐ och utfart. Anslutningen bör 

anpassas och smalas av enligt trafikutredningens förslag men bör även tillse att så god sikt 

som möjligt råder vid utfart på väg 554. Träd och andra siktskymmande föremål ska placeras 
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så att kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna till allmän väg. I anslutning till väg 554 bör 

det, från en punkt 3 meter in från vägkant säkerhetsställas en fri sikt på 80 meter i båda 

riktningar då det definieras som en mindre utfart på lågtrafikerad väg. Inom denna triangel 

får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 

bekostas av exploatören. Vid åtgärder inom vägområdet ska Trafikverket kontaktas. 

Kommentar: Texten under rubriken ”Ekonomiska frågor” i planbeskrivningen kompletteras med; 

”Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av en exploatering ska bekostas av 

exploatören. Vid åtgärder inom vägområdet ska Trafikverket kontaktas”. 

Buller 

Detaljplanen har kompletterats med trafikbullerutredning som ger att riksdagens fastställda 

riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. I trafikbullerutredningen anges att största trafikmängd 

ligger väster ut på väg 554 men enligt Trafikverkets beräkningar är delen norr om korsningen 

med Södra Cell Mörrum den mest trafikerade delen vilket också uppges i trafikutredning 

varför en förväxling troligen skett i rapporten såvida inte beräkningar gjorts på felaktiga 

grunder. 

Kommentar: I trafikbullerutredningen hade siffror i tabell 1 och 2 felaktigt bytt plats. WSP har 

reviderat rapporten och rättat felet.  

Trafikverket har i övrigt inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

6. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

7. Blekinge Museum 

Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och har följande att anföra:  

Blekinge museum vidhåller bedömningen att föreslagen maximal nockhöjd om 7,5 meter, 

dvs. en tvåvåningsbyggnad, fortfarande kommer att utgöra en avsevärd skada på landskaps-

bilden, i nära anslutning till fornlämningsområdet Elleholm. Den typ av trädridå som krävas 

för att sommartid mildra intrycket av ingreppet behöver vara av så omfattande art att det inte 

är realistiskt att tänka sig att detta kommer till stånd. Oavsett kvarstår problemet under den 

tid på året då vegetationen inte bär löv. Därför förespråkar Blekinge museum antingen att 

skyddsområdet utökas till 200 meter eller att maximal nockhöjd halveras. Detta bedöms som 

en rimlig väg att gå för att bevara det öppna landskapsområdet kring fornlämningen, både ur 

upplevelsemässigt som pedagogiskt perspektiv – även för att i framtiden möjliggöra Elleholm 

som ett genuint och attraktivt turistmål (till vilket möjligheterna bedöms som mycket goda 

efter resultaten av Blekinge museums Elleholmsprojekt).   

Kommentar: Karlshamns kommuns bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte påtagligt 

skulle skada berörda riksintressen för natur- och kulturmiljö och vidhåller att ett avstånd på minst 100 

meter till Mörrumsån är tillräckligt. Högsta nockhöjd minskas till 7meter. 
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Markområden i nära anslutning till Mörrumsån kan förväntas hysa komplexa och omfattande 

lämningar som speglar mycket skiftande naturförhållanden under postglacial tid. I det 

aktuella området är det även mycket troligt att välbevarade arkeologiska kontexter från olika 

skeden av mesolitisk tid kan komma att påträffas. Länsmuseet vill av den anledningen även 

fortsatt understryka behovet av grundliga arkeologiska utredningar av planområdet i god tid 

innan tillstånd ges till exploatering. 

Kommentar: Information om kravet på arkeologisk utredning och att ansökan till länsstyrelsen bör 

göras i god tid finns i planbeskrivningen. 

8. Västblekinge Miljö AB 

Västblekinge Miljö AB, VMAB, vill framföra följande synpunkter:  

Under rubriken ”Avfallhantrering” sid. 32 anges att organiskt material transporteras till 

VMAB för omhändertagande, denna hantering har upphört och texten är inte längre aktuell.  

Hanteringen av kommunalt avfall beskrivs inte i planbeskrivningen, kommunalt avfall 

hämtas i dagsläget vid parkering/lastkaj. VMAB har inga synpunkter på denna hantering.  

Om ny väg dras till Elleholm 1:58 enligt sid. 35 i planbeskrivningen så behöver denna 

uppföras så att den uppfyller krav på framkomlighet enligt ”Föreskrifter för avfallshantering 

inom Karlshamns kommun”. 

Kommentar: Texten i planbeskrivningen justeras i enlighet med informationen ovan. 

9. Södra Cell Mörrum 

Vi har granskat underlaget avseende ärendenummer 2017/3996 avseende ny detaljplan för 

del av fastigheten Elleholm 35:1 m.fl (Tomatodlingen) och har från vår sida inget att anföra i 

nuläget. 

Kommentar: Noteras. 

10. Karlshamn Energi AB   

Det står i beskrivningen att vattenbehovet kommer öka. Vi skulle behöva veta i vilken 

omfattning vattenbehovet ökar? 

Kommentar: Vattenbehovet kommer vid ett genomförande av detaljplanen att fördubblas. 

Har frågan om magasinering av dagvatten utretts? Detta för att minska behovet av 

dricksvatten för bevattning? 

Kommentar: I den dagvattenutredning som tagits fram ges förslag på hur magasinering och 

infiltration av dagvatten kan ske. 

Det finns en befintlig vattenledning längsmed Forsbackavägen och söder om fastighet 6:7 

som behöver U‐område. 

Kommentar: Plankartan har försetts med u-område i enlighet med vattenledningens sträckning.  

Bredband har kanalisation inom prickmark i detta förslag till detaljplan (35:1) som behöver 

beaktas. 

Kommentar: För bredbandskablar i planområdets norra del finns u-område inlagt i plankartan. 

294



 

Sida 14 av 56 
 

Inga synpunkter från övriga verksamheter. 

Kommentar: Noteras. 

11. Skanova 

Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter 

framföra följande: 

Yttrande 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Noteras. 

12. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

13. Mörrums hembygds- och fornminnesförening 

Vi har diskuterat detaljplanen och står fast vid vårt yttrande från 2018, det vill säga:  

Vi anser det lovvärt ur miljösynpunkt att utnyttja den spillvärme som uppstår på Mörrums 

bruk för en utökad odling i växthus.  

Då det gäller den förslagna placeringen anser vi den var helt olämplig. Närheten till 

Mörrumsån med höga naturvärden och laxfiske och inte minst närheten till det nästan helt 

outforskade fornminnesområdet, som innefattar en av Blekinges medeltidsstäder och en 

medeltida borganläggning, understryker vår uppfattning. Vi ställer oss däremot positiva till en 

utökad anläggning med annat läge, förslagsvis öster om Forsbackavägen. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkten avseende växthusets placering har återkommit i flera yttranden. 

14. Den goda jorden 

Föreningen Den Goda Jorden har tagit del av förslaget till detaljplan för del av fastigheten 

Elleholm 35:1 m.fl (tomatodlingen) som upprättats av Karlshamns kommun, i det följande 

kallat ”kommunen”. 

Förslaget till detaljplan innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 

och anläggningar. Den Goda Jorden anser att detaljplanen inte är förenlig med miljöbalken 4 

kap. 3§. Goda Jorden anser därför att förslaget till detaljplan för Elleholm 35:1 inte bör antas. 

I det följande utvecklar vi grunderna för vårt ställningstagande.   

Jordbruksmarken på Elleholm 35:1 beskrivs av nuvarande arrendator som sandig lera på 

sandbotten. Marken uppges ha en jämn bördighet och vara i stort sett stenfri. Arronderingen 

är god och området är inte frostkänsligt på hösten. Därmed lämpar sig jorden för ett flertal 
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olika grödor. Vårvete, höstvete, råg, rågvete, korn, sockerbetor och stärkelsepotatis har odlats 

under 2000-talet av samma arrendator, som vill fortsätta bruka marken. Under 1990-talet 

användes marken för odling av bruna bönor och lök.   

Åkerjord med ovanstående förutsättningar att odla denna mångfald av grödor är ovanlig, 

både i Karlshamns kommun och i landet som helhet. Vi anser det därför som synnerligen 

olyckligt att den nu riskerar att exploateras. Även om delar av detaljplanen innebär att en del 

av åkermarken även fortsättningsvis ska kunna användas som jordbruksmark innebär 

föreslagen byggnation en arrondering som avsevärt kan försvåra brukandet av marken och 

försämra förutsättningarna till detta.     

Kommunen skriver i delkapitlet ”Förändring och konsekvenser” (sidan 22) att odling under 

glas innebär att odling kan ske under en längre tid på året och därmed bedöms öka 

avkastningen jämfört med odling på friland. Växthusodling beskrivs som en verksamhet som 

bidrar till en hållbar och storskalig produktion av livsmedel som bedöms vara ett väsentligt 

samhällsintresse på regional och nationell nivå. Kommunen redovisar inte närmare hur man 

gjort dessa bedömningar. Vi anser det olyckligt att kommunen väljer att ställa olika typer av 

livsmedelsproduktion mot varandra, istället för att hitta en plats där tomatodling kan 

bedrivas utan att åkermark exploateras. Vi anser att detaljplanen saknar en objektiv 

bedömning av möjliga alternativ till föreslagen verksamhet.    

I och med planförslagets fokus på livsmedelsproduktion som motiv för detaljplanen noterar 

vi att ”Översiktsplan Karlshamn 2030” anger att en ny detaljplan ska upprättas för området 

”K. Elleholm” i syfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och prydnadsväxtproducenter. 

I kapitlet ”Tidigare ställningstaganden” (sid 6) citerar kommunen följande från 

”Översiktsplan Karlshamn 2030”:   

”I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen för området (K. 

Elleholm) verksamheter. I visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en 

omfattande utbyggnad av växthus. Här finns landets största odlingar under glas. Närheten till 

pappersbruket och möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har 

skapat förutsättningar för en enorm expansion. Närheten till hamnen möjliggör även 

produktion för export. Här finns möjlighet till både storskalig produktion i växthus och på 

friland med nya system och tekniker. För att nå målen i visionen ska en ny detaljplan 

upprättas över området med huvudsyfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och 

prydnadsväxtproducenter såväl i växthus som på friland."       

Detaljplanen innebär inga begränsningar att använda befintliga eller nybyggda växthus på 

Elleholm 35:1 till prydnadsväxtodling istället för tomatodling eller som komplement.  En 

betydande del av trädgårdsföretagen i Sverige som tidigare odlat tomater har under senare 

decennier övergått till odling av prydnadsväxter. Vi anser att vare sig detaljplanen eller 

översiktsplanen ger tillräckliga garantier för att kommunens angivna motiv att förslaget ska 

öka produktionen av livsmedel kommer att uppnås.       

Kommunen anger i delkapitlet ”Förändring och konsekvenser” (sid 22) att planerad 

byggnation innebär att odling fortsättningsvis kommer att ske i växthus i stället för på friland. 

Kommunen beskriver dock inte skillnaden mellan dessa sätt att odla och inte heller 

konsekvenserna som detta skifte innebär.   
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Även om den utökade tomatodling som detaljplanen ska möjliggöra också utgör 

livsmedelsproduktion vill vi tydliggöra att odlingen är begränsad till växthusens livslängd eller 

till den tid någon väljer att bedriva verksamheten. Eftersom avsikten är att förse växthusen 

med returvärme från Karlshamn som ursprungligen hämtats från Mörrums bruk (och detta 

också anges som ett miljöskäl att genomföra detaljplanen) är en viktig förutsättning för 

verksamheten att Mörrums bruk finns kvar i framtiden. Massaproduktion är idag en bransch 

där stora rationaliseringar sker och där antalet massabruk minskar.    

Ett fortsatt brukande av jordbruksmark är till skillnad från växthusodling inte tidsbegränsad. 

Även om åkerbruket på Elleholm 35:1 skulle uppföra finns matjorden kvar och kommer att 

kunna användas av framtida generationer till trädgårdsodling, betesmark, skogsbruk – eller 

återupptaget åkerbruk. Den typ av moderna och tekniskt avancerade växthus som planeras 

och där odling sker i stenull på betonggolv förutsätter dock markarbeten och grundläggning 

som innebär att matjord och alv schaktas bort och att den alv som finns kvar packas ihop. 

Möjligheterna att i framtiden återställa området till jordbruksmark med en kvalité som 

motsvarar den som finns idag är i minimala. Till vår kännedom har ingen ännu visat att ett 

återställande av åkermark som skulle kunna motsvara vad som skulle kunna krävas vid 

Elleholm 35:1 i framtiden är möjlig.       

Kommentar: Det finns ingen möjlighet att i en översiktsplan eller detaljplan lämna några garantier 

för att produktionen av livsmedel kommer att öka genom planläggning.  

I planförslaget begränsas inte användningen till att gälla någon särskild gröda, då förutsättningar och 

behov kan komma att förändras i framtiden. 

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkter 

avseende i anspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera yttranden. 

15. Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill lämna följande synpunkter: 

Borttagande av naturmark 

Miljöförbundet anser att det är olyckligt att byggnadsnämnden valt att plocka bort 

naturmarken mot Mörrumsån ur planförslaget. Miljöförbundet uppfattar inte att 

Lantmäterimyndigheten menar att naturmarken nödvändigtvis skulle tas bort. Samtidigt kan 

miljöförbundet hålla med Lantmäterimyndigheten i att beskrivningen kring varför allmän 

platsmark/natur var motiverad i det första planförslaget kunde ha gjorts tydligare.  

Vad säger boverket 

På Boverkets hemsida står följande under rubriken - Att genomföra allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap 

”När mark planläggs som allmän plats Natur med enskilt huvudmannaskap är det av stor vikt 

att bedöma genomförandemöjligheterna och att kommunen tar hänsyn till befintliga 

äganderätts- och fastighetsförhållanden. Genomförandet görs genom att 

lantmäterimyndigheten inrättar en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen, AL. Det 

kan också göras genom att en befintlig gemensamhetsanläggning omprövas och utökas. 

Vid bildande eller omprövande av en gemensamhetsanläggning ska villkoren i AL prövas. 

Det innebär till exempel att en gemensamhetsanläggning inte kan inrättas för annan fastighet 

än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del av anläggningen, att fördelarna 
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med gemensamhetsanläggningen ska överväga de kostnader och olägenheter som 

anläggningen medför samt att gemensamhetsanläggning inte får inrättas om ägarna av de 

fastigheter som skall delta i anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt 

motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Det finns dessutom regler om att 

gemensamhetsanläggningen ska utföras med så litet intrång som möjligt och att synnerligt 

men inte får orsakas på den fastighet som tas i anspråk”. 

Bakgrund 

Miljöförbundet har hela tiden uppfattat det som att ägaren till tomatodlingen varit positivt 

inställd till att säkerställa en bra balans mellan exploatering och utveckling av områdets natur- 

och friluftlivsvärden, t ex genom att marken mot ån planläggs och sköts som naturmark 

(med enskilt huvudmannaskap). Det har även varit en av hörnstenarna i miljöbedömningen 

av detaljplanens samlade miljöpåverkan, dvs både de positiva och negativa aspekterna av 

planen. Nu plockas en stor bit av de positiva aspekterna bort.  

Mörrumsåns stränder är några av landets viktigaste strandområden för både friluftslivet och 

naturvården och omfattas av ett flertal riksintressen och på många håll även av strandskydd. 

Att som länsstyrelsen (som framgår av deras yttrande) förlita sig på att strandskyddet ska 

säkerställa dessa intressen (i stället för att man planlägger området mellan ån och 

tomatodlingen), förutsätter en intakt strandskyddslagstiftning även framgent. Något som det 

i nuläget verkar saknas majoritet för i Sveriges riksdag. Det vore därför oklokt att inte 

använda sig av de verktyg som finns i PBL för att säkerställa en hållbar utveckling.  

Grönstruktur 

Om man tittar i Artportalen syns två kluster av rödlistade arter. Ett söder om planområdet, 

mellan Elleholms hovgård och kyrkan, och ett norr om planområdet (söder om E22). Att få 

till en bättre grön korridor mellan dessa områden skulle vara mycket positivt för naturvården 

på sikt.  

Miljöförbundets bedömning 

Miljöförbundet anser att genomförandemöjligheterna utifrån anläggningslagen i det 

ursprungliga planförslaget är goda, så länge ägaren till tomatodlingen står fast vid att vilja ta 

huvudmannaskapet. Vi anser att det i detta fall finns särskilda skäl för ett enskilt 

huvudmannaskap för naturområde/allmän platsmark. Vi anser inte att fastigheter utanför 

planområdet berörs av framtida gemensamhetsanläggningar. Miljöförbundet anser att 

vinsterna för det allmänna i detta fall vida överstiger kostnader och olägenheter för både 

markägare och Lantmäterimyndigheten (se t ex miljöförbundets rapport daterad 2015-01-26 

för underlag). Vi ser därför inga hinder för att Lantmäterimyndigheten går vidare enligt 

anläggningslagen. 

I övrigt instämmer miljöförbundet med länsstyrelsens bedömningar av planförslaget i övriga 

delar. Miljöförbundet har även handlagt ärendet kring markföroreningarna i området och 

delar kommunens slutsatser kring detta. 

Övrig information 

Miljöförbundet fått in klagomålsärenden kopplade till befintliga växthusbyggnader och 

strandskyddet. Frågor som miljöförbundet valt att avvakta med i väntan på en 

lagakraftvunnen detaljplan. Beroende på hur detaljplanen utformas får miljöförbundet ta 

ställning till hur dessa ärenden slutligen ska bedömas. 
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Kommentar: När det gäller beslutet att inte längre ta med den 100 meter breda strandskyddade 

remsan mot Mörrumsån i planen är kommunens bedömning att det är av stor vikt att allmänheten har 

tillgång till strandremsan mot Mörrumsån, vilket talar mot att planlägga området med enskilt 

huvudmannaskap. ”En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att 

iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt 

och på vilket sätt detta ska göras”, Boverket. Att planlägga remsan som natur med kommunalt 

huvudmannaskap har aldrig varit något alternativ då initiativet till detaljplanen är privat. 

Då det strandskyddade området närmast ån även omfattas av riksintresse för naturvård, friluftslivet, det 

rörliga friluftslivet och kulturmiljövården, anses de värden som finns här fortsatt vara skyddade utan att 

området behöver planläggas.  

 

Yttranden från enskilda 

16. Hannelore Kotzurek, Elleholm 36:2 

Synpunkter på granskning av ny detaljplan gällande del av fastigheten 

Elleholm 35:1 m.fl. Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län: 

 

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljön”. 

 

Efter att ha granskat detaljplanen noggrant kommer jag till slutsatsen att kommunen inte 

har tagit hänsyn till dessa principier på något sätt i framtagningen. Med andra ord följer man 

inte lagen! 

 

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringarna för 

ett nytt växthus! 

 

Placeringen som föreslås i detaljplanen får följande konsekvenser för allmänheten: 

- slöseri av värdefull och begränsad jordbruksmark som är oåterställbar 

- en ökad fara för negativ miljöpåverkan på grund av risken för läckage från växthuset 

- naturbilden vid Mörrumsån förstörs både för turister och boende i Karlshamns 

Kommun 

 

Och följande konsekvenser för oss boende i området: 

- en stor ökning av en redan befintlig tung trafik vilket innebär en höjd risk för 

- trafikolyckor 

- ännu högre belastning för närboendes hälsa pga buller och damm 

- minskat värde av de omliggande fastigheterna och min egen fastighet 

 

Jag ser även allvarligt på kommunens planer för utbyggnaden av växthuset enligt 

detaljplanen då det innebär att individuella ekonomiska intressen väger tyngre än allmänna 
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intressen. Jag motsätter mig fortfarande denna plan. Jag noterar att kommunen inte tagit 

någon hänsyn till det jag anfört i tidigare skrivelse i samband med samråd. Jag hänvisar till 

det jag tidigare framfört och vill framförallt trycka på följande punkter. 

 

Trafikutredning 

Det har inte gjorts någon trafikutredning av kommunen i samband med framtagningen av 

den nya detaljplanen. Den senaste trafikutredningen är gjord under 2020 (2020-09-28, 

Trafikutredning Elleholms Tomatodling, Karlshamns Kommun, WSP Samhällsbyggnad/ 

Karlskrona) under rådande pandemi vilket påverkat trafiken för näringslivet så väl som för 

personbilstrafiken. För denna trafikutredning har inte några nya mätningar gjorts, istället har 

en mätning som gjordes på väg 555 år 2016 legat till grund för utredningen och man har 

räknat upp trafikmängderna i enlighet med Trafikverkets uppräkningstal för Blekinge. 

Utredningen presenterar ett genomsnitt för trafik och andel tung trafik på sträckan. 

Utredningen är inte representativ för de verkliga trafikförhållandena på vägen. 

 

I nuläget så kör det redan mellan fem och sju lastbilar per dygn till och från Tomatodlingen. 

Detta sker inte enbart på vardagar under dagtid utan under högsäsong kör de även på helger 

samt kvällar. En stor del av transportfordonen är stora lastbilar med tillkopplade släp. Detta 

är bara trafiken till och från Tomatodlingen. På samma, smala landsväg förekommer även 

personbilstrafik, cyklister och till viss del även andra lastbilar till och från Mörrumsbyn samt 

traktorer till och från jordbruken i närheten. Det förekommer även fotgängare på sagd 

landsväg då det i dagsläget saknas vägren. Detta trafikflöde är utöver den vanliga 

personbilstrafiken på sträckan. En utbyggnad av växthuset på den plats som föreslås i 

detaljplanen skulle innebära att den tunga lastbilstrafiken ökar ytterligare trots att den för 

närvarande redan är på en nivå som inte är hållbar för de lokala förhållandena. 

 

Väg 555 är en smal landsväg med en bredd på ungefär fem meter som saknar gångbana och 

cykelväg samt saknar väsentligen vägren. Under framförallt sommarmånaderna ökar både 

peronbilstrafiken men även den cykelburna trafiken och antalet fotgängare ökar. Vid 

korsningen av väg 555 och 554 är dessutom en busshållplats för skolbussar placerad vilken 

skolbarn når genom att gå på Forsbackavägens körbana. Att lastbilar i nuläget kör på vägen 

under dessa förhållanden innebär redan en oerhörd stor risk för trafikolyckor. En ökning av 

lastbilstrafik på en väg som är så smal att lastbilar inte kan mötas ökar risken för att en 

katastrof inträffar. Till exempel kan ett barn eller en cyklist bli påkörd. 

 

Eftersom den trafikutredning som är gjord under 2020 inte är representativ för de verkliga 

trafikförhållandena har jag gjort våra egna mätningar av trafiken förbi vår fastighet på 

Forsbackavägen. En dag under vecka 25 har jag mellan klockan 6:30 till klockan 20:00 räknat 

mer än 220 personbilar, 4 traktorer och 11 lastbilar som passerade vårt hus. Som ni ser är det 

betydligt mer trafik än vad trafikutredningen har presenterat, framförallt är andelen tung 

trafik högre än vad som påvisas i utredningen. 

 

Redan under uppbyggnaden av växthuset som gjordes 2011 beslutade Miljöförbundet 

Blekinge Väst (MBV) att ”bygglov ges endast under förutsättning att sökande kan visa att 

trafiksituationen inte förvärras med anledning av ökade och/eller tyngre transporter till och 

från fastigheten.” 
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Jag kräver därför att kommunen gör en ny trafikutredning ”vid Tomatodlingens” utfart så att 

detaljplanen kan tas fram utifrån relevant data som beskriver de faktiska förhållandena för 

de som bor i området. Jag är säkra på att en sådan utredning kommer att visa att det har 

skett en markant ökning av tung lastbilstrafik till och från tomatodlingen. Eftersom en 

förutsättning för bygglovet av det första bygglovet var att sådan trafik inte skulle öka borde 

bevis för motsatsen innebära att den nya detaljplanen med en utbyggnad inte ska 

godkännas. 

 

Kommentar: Trafikmängden kan variera från dag till dag och efter säsong. I trafikutredningen utgår 

beräknad trafikmängd och prognos från trafikverkets uppräkningstal för Blekinge och från den 

planerade utbyggnaden av tomatodlingen. Det är inte aktuellt att ta fram någon ny trafikutredning i 

dagsläget.  

Den planerade utbyggnaden av tomatodlingen förväntas bidra till att trafiken i området ökar, vilket 

kan försämra trafiksäkerheten. I trafikutredningen presenteras därför åtgärder som kan vidtas för att 

förbättra trafiksäkerheten.  

Bullerutredning 

Miljöbalken sätter upp krav på att människors hälsa skyddas från skada och olägenheter vid 

planering av placering av verksamheter. Höga bullernivåer har konstaterats ha en negativ 

påverkan på människors hälsa och påverkan på ljudmiljön måste därför tas hänsyn till vid 

Framtagningen av detaljplanen. 

 

Kommunen hänvisar till en bullerutredning (2020-10-16, reviderad 2021-04-15,WSP 

Environmental Sverige/Jönköping). Denna utredning har inte tagit hänsyn till buller från 

stenbrottet i västra Elleholm och från Södra Cell/Mörrums Bruk som studsar mot 

växthusets väggar och därmed orsakar extra stora olägenheter för de närboende. Denna 

effekt av studsande ljud har påtalats vid synpunkter vid samrådet men har inte alls 

kommenterats av kommunen i kommunens svar vid granskningen. 

 

Utredningens beräkningar har gjorts utifrån ”konstant flödande trafik utan inbromsande 

eller accelererande trafik”. Detta är en orimlig utgångspunkt för en bullerutredning eftersom 

den huvudsakliga påverkan på bullernivåerna som en expansion av Tomatodligen kommer 

att ha om placeringen sker i enlighet med detaljplanen, är att lastbilstrafiken till och från 

fastigheten kommer att öka. Antalet lastbilar som bromsar in och accelererar kommer alltså 

att öka proportionerligt till den kapaciteten. Denna typ av buller måste alltså en 

bullerutredning ta hänsyn till. 

 

Den aktuella bullerutredning är bara en teoretisk model var ljudnivåer är beräknat med hjälp 

av programmet SoundPlan 8.2. Dessutom är beräkningar baserat på felaktiga antagende som 

flödande trafik och även antal fordon inte heller är tillräckligt. Därför har jag gjort egna 

mätningar av bullernivåerna på vår fastighet. Lastbilarna accelererar precis utanför vår 

fastighet, i våra mätningar uppgår bullernivåerna därför till en nivå om 80 decibel för de 

stora lastbilarna. Mätningarna är gjorda vid fasaden på framsidan av vårt bostadshus. 

Våra mätningar bekräftas av en bullerutredning som blev gjort också av WSP 2011-08-29, 

som visar en maximalnivå av 84 till 90 decibel. 

 

Vidare så för lastbils- och personbilstrafiken på Tomatodlingens lastplats med sig stora 

301



 

Sida 21 av 56 
 

mängder damm, vilket sprids till de närliggande bostäderna. Detta eftersom lastplatsen samt 

infarten inte är asfalterad och trots krav från MBV har ”Tomatodlingsägaren” inte vidtagit de 

åtgärder som krävs för att minska olägenheterna för de boende i området. 

Jag kräver därför att kommunen i samband med en ny trafikutredning gör en ny 

bullerutredning som också den utgår från de faktiska förhållandena på väg 555, inte som 

utgår ifrån utdaterad data eller från teoretiska förhållanden som inte har något samband 

med verkligheten för oss som bor i området. 

 

Kommentar: I samrådet inkomna synpunkter angående olägenheter som är kopplade till buller 

återgavs, och kommenterades, i samrådsredogörelsens sammanfattande kommentarer under rubriken 

”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller”. Inkomna synpunkter föranledde att 

trafikbullerutredningen förtydligades avseende just risken för reflektioner och resonans av studsande ljud. 

Det är inte aktuellt att ta fram någon ny bullerutredning inför planens antagande. 

Odlingsvärd jordbruksmark 

Åkermark är en begränsad resurs (Prop 1985/86:3, sid 53). Miljöbalken 3 kap 4§: 

”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.” Utvidgning söderut längs Mörrumsån av ett privat företag är inte ett väsentligt 

samhällsintresse. Kommunen har inte visat att utökning av växthusproduktionen i 

kommunen skulle vara omöjligt att tillgodose på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

 

Om endast alternativ som innebär exploatering av jordbruksmark finns bör en lösning som 

skadar värdena knutna till jordbruksmarken så lite som möjligt väljas. Hög 

produktionsförmåga och/eller höga kulturmiljö- eller naturvärden bör undantas och platser 

med lägre värden väljas för exploateringen. Detta har stöd i proposition 1985/86:3, bland 

annat på sid 54. Annan åkermark av betydligt sämre beskaffenhet finns att tillgå, tex mellan 

Byggesvägen och Forsbackavägen öster om det befintliga växthuset. 

 

Även om det finns möjlighet att producera livsmedel i växthusen så kan växthus anläggas i 

princip var som helst. Den växthusodling som planeras har inte behov av åkerjorden, 

plantorna odlas i stenullsmaterial. Med en ökande befolkning i världen kommer behovet av 

åkermark för produktion av livsmedel att öka, samtidigt som arealen åkermark kommer att 

minska pga bl.a. ökad ökenspridning orsakad av global uppvärmning. Att då bebygga en av 

de bästa åkermarkerna i kommunen är inte långsiktigt hållbart. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan avseende i anspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i 

flera yttranden. 

Områdets höjd över havet 

Det är inte lämpligt att planera områden som man vet kommer att stå under vatten. Detta är 

inte långsiktigt hållbart. Kommunen har i sitt svar på synpunkter vid samrådet angett att 

”Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte 

riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet 

system”. På vilka analyser eller forskningsarbete beror kommunens bedömningar? 
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För det första så är inte växthusen slutna system, vilket visats i studier (Läckage av 

bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne, Rapport 2019:16 Länsstyrelsen Skåne) 

(Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra 

Sverige 2017-2018, CKB rapport 2019:1 Sveriges lantbruksuniversitet). 

Bekämpningsmedelsrester kommer därmed att hamna i Mörrumsån, som är Natura 2000- 

område och föryngringsområde för bl.a. lax. Därför bör inte ytterligare växthus byggas som 

avvattnas direkt mot Mörrumsån. För övrigt sprang Södra Cells färskvattenledning läck 

under det befintliga växthuset för inte så länge sedan. Till följd av detta fyllde stora mängder 

vatten upp golvet i växthuset som sedan rann direkt ut i Mörrumsån. Denna ledning går även 

under Elleholm 35:1 som nu detaljplaneras. Hela denna ledning är gammal och säkerligen 

kommer nya läckage uppkomma framledes. Lokalisering av nytt växthus på denna fastighet 

är därmed olämpligt. 

 

För det andra konstaterar jag att kommunen inte alls tagit hänsyn till att vid framtida höjda 

havsnivåer kommer växthusen inte längre att kunna användas. Som den nyaste forskningen 

visar sker det tidigare och snabbare än man tänkte hittills. Långsiktiga prognoser är 

skrämmande! Om marken fortsättningsvis bibehålls som jordbruksmark kommer den att 

övergå till våtmark, som även den kan användas till livsmedelsproduktion via betesdjur. Om 

den fylls med stenmaterial och bebyggs med växthus kommer marken däremot vara 

förstörd. 

 

Det finns en rapport från EASAC publicerad i juni 2021, (A sea of change: Europe’s future 

in the Atlantic realm) där europeiska forskare som utsetts av ländernas vetenskapsakademier 

i två års tid gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser 

klimatförändringar kan orsaka. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste 

förbereda sig för en ökning av havsnivån fram till år 2100. I planförslaget saknas strategi hur 

området skall kunna återställas i framtiden då höjda 

havsnivåer omöjliggör odling i växthusen. 

 

Kommentar: Enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta grundläggningsnivå på 

2,5 m för verksamheter, varför plankartan har försetts med bestämmelsen: Byggnader ska utformas och 

utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 

2000) inte skadar byggnaden. Odling i växthus sker företrädesvis en bit ovan mark. Kommunen 

hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna avseende 

översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

Riksintressen 

Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bl.a. naturvård, friluftsliv, turism och 

kulturmiljövård. Öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen befinner man sig utanför 

riksintressena. Genom att utöka växthusodlingen österut så exploaterar man mark som inte 

berörs av dessa riksintressen. Kommunen hänvisar till att det inom planområdet (dvs söder 

om det befintliga växthuset) är nära till ledningar. Eftersom det även är nära till ledningar 

öster om det befintliga växthuset så anser jag att detta inte är ett argument för att bygga 

söderut vid Mörrumsån. 

 

Så långt det är möjligt bör exploateringsverksamhet styras till sådana platser att de mark- och 

vattenområden som har särskilt stora värden ur bevarandesynpunkt skyddas mot 

ingrepp (Prop 1985/86:3 sid 64). 
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Enligt utredning PM Systemanalys Karlshamn från år 2013 anges att man ej bör bygga för 

öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 

utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 

skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 

riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. I ett regeringsbeslut 2012-06-07 rörande 

detaljplan i Båstad kommun slås fast att även åtgärder som planeras utanför ett 

riksintresseområdes geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. I beslutet nämns 

vidare att lokala intressen (som bedöms påtagligt skada ett riksintresse) inte kan vägas mot 

riksintressen samt att tidigare negativ påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta 

ytterligare skada. 

 

För närvarande utreder Länsstyrelsen utökning av strandskydd från 100 meter till 300 meter 

inom ett antal områden. Avståndet 300 meter sammanfaller mycket väl med storleken på de 

riksintressen som omger Mörrumsån vid Sjöborg på fastigheten Elleholm 35:1. Detta 

område ter sig därför väldigt väl lämpat för att vara strandskyddat 300 meter. 

Kommunen anger att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att öka och att ”i 

nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong”. Kommunen är tydligen 

inte införstådd med att det finns en vandringsstig längs ån mellan den odlade marken och 

strandbrinken, en stig som går utmärkt att använda året runt. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende berörda riksintressen och strandskydd har återkommit i flera yttranden. 

Översiktsplanen 

Det flacka, öppna relativt ofördärvade å-landskapet öster om Mörrumsån, väster om 

Elleholmsvägen uppfattas tydligt i första hand från Elleholmsvägen från korsningen 

Forsbackavägen i Östra Elleholm. Landskapet, sett mot väster från vägen, är en mycket 

vacker och särpräglad pastoral miljö som utgör ett viktigt omland för upplevelsen av 

kulturmiljön runt Elleholm. En större växthusodling som tar hela åkern i anspråk avskärmar 

och tar helt bort detta mycket höga landskapsvärde av en typ som översiktsplanen (se ÖP s. 

32 -37) tydligt anger bör bevaras. Det öppna landskapet runt ån upplevs inte främst från 

området i åns absoluta närhet, utan även i högsta grad från vägen som utgör den upplevda 

gränsen mellan industrimarken och ålandskapet/ jordbruksmarken. Jag anser att förslaget 

strider mot översiktsplanens intentioner på denna punkt. 

 

”Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att läsa 

landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så lång 

som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att 

föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser eller förläggs inne i de 

slutna landskapspartierna” (ÖP för Karlshamns kommun s. 32). 

 

Översiktsplanen anger att området väster om Karlshamn till Mörrum skall utvecklas för 

verksamheter och växthus nämns i översiktsplanens avsnitt om Elleholm. 

 

Jag anser dock att avvägningen mellan dessa mål och ÖP:s ambitioner vad gäller 

landskapsbild som är beskrivna i ÖP samt riksintressen/EU- intressen (Natura 2000) för 

naturvärden måste göras på ett bättre sätt, sammanvägt, vad gäller lokaliseringen av 
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förslaget. Detta med tanke på att det finns andra fullt möjliga placeringar av verksamheten i 

områdets närhet som på intet sätt skulle ge lika stora negativa följder på landskapsbilden, på 

naturvården och på kulturvården som det nu aktuella förslaget. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende planens förenlighet med översiktsplanen och inverkan på landskapsbilden har 

återkommit i flera yttranden. 

Allmänna och enskilda intressen 

Man skall vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Jag 

anser att kommunen i detta fall gör en felaktig avvägning dvs kommunen ser mer till det 

enskilda intresset för växthusföretaget (ekonomiska aspekter gällande företagets 

infrastruktur) än det allmänna intresset att värna riksintressena för friluftsliv, kulturmiljövård 

och Mörrumsåns Natura 2000-område. 

 

I förarbetena till Miljöbalken (Prop 1997/98:45) anges att: ”Det innebär bl.a. att kortsiktiga 

ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt 

väsentliga värden som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts”. 

 

Vi ställer oss frågande gällande tidsfristen och den ekonomiska hållbarheten av 

utbyggnationens detaljplan. Det framgår att tidsfristen har ökats från 5 år till 10 år. Det har 

inte redovisats huruvida Tomatodlingen kommer att kunna finansiera denna utbyggnation 

nu, om fem år eller inom 10 år. Vi anser att detta ur ett hållbarhetsperspektiv är en 

avgörande fråga när utbyggnationens hållbarhet och framtidspåverkan ställs mot 

allmänhetens intresse av att bevara landskapsbilden och tillgängligheten till naturupplevelser. 

 

Vidare ställer vi oss också frågan hur lönsam denna nya detaljplan kommer att bli för 

Karlshamns kommun och dess invånare. I detaljplanen är inte det inte redovisat för oss 

boende på ett tillfredsställande sätt hur verksamheten och utbyggnationen av denna får 

positiva effekter, förutom för markägaren. 

 

I kommunens framtagande av detaljplanen för omläggningen hänvisar kommunen till 2 kap. 

3 § miljöbalken som understryker verksamhetsutförarens ansvar för att vidta åtgärder för att 

förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenheter för människor eller miljö. Vi anser 

att ”Tomatodligens Ägare” inte vidtar åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka de 

skador och olägenheter som verksamheten i dagens läge redan orsakar människor och miljö 

i närområdet. Med hänsyn till det redan bristfälliga ansvarstagandet från 

verksamhetsutövaren ser vi inte att han i fortsättningen skulle vidta de åtgärder som är 

nödvändiga i enlighet med 2 kap 3 § miljöbalken. Godkänns den föreslagna detaljplanen 

kommer olägenheterna och skadorna som verksamheten medföra ytterligare negativa 

påföljder för så väl människor som miljö, och därmed med råge överskugga den nytta som 

utbyggnationen skulle medföra det lokala näringslivet. 

 

Slutsatsen 

Sammanfattad och med hänsyn till alla ovan nämnda synpunkter måste jag säga att den nya 

detaljplanen är helt ansvarslös både för den nuvarande som för kommande generationer! 

HOW DARE YOU! (Greta Thunberg, Sept. 2019 framför FN/New York) 
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Kommentar: Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att allmänna intressen påtagligt skadas.  

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då många av 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

17. Gun Öhman Mattsson och Ingemar Mattsson, Hästaryd 3:76  

Vi har tagit del av kommentarerna i samrådsredogörelsen och inser att våra synpunkter inte 

har inneburit någon större ändring av planen. Dock har strandskyddet tillgodosetts för 

Elleholm 35:1 vilket uppskattas. Våra övriga tidigare insända synpunkter ligger kvar och vi 

motsätter oss fortfarande planen. 

Fördjupning om strandskyddet för Elleholm 36:1 

Enligt förslaget: Strandskyddet hävs i den del av planområdet som redan är ianspråktaget. 

Vi protesterar å det bestämdaste. 

1. Det är uppseendeväckande och ologiskt att man motiverar upphävandet av 

strandskyddet med att platsen är ianspråktagen samtidigt som man hävdar att en 

utredning om hur platsen blev ianspråktagen inte ingår i planprocessen utan sköts av 

byggnadsnämnden. Självklart måste resultatet av en objektiv utredning vara klar och 

vägas in i beslutet om eventuellt upphävande av strandskydd. Om man kommer 

fram till att den nuvarande byggnaden ligger inom strandskyddat område på felaktiga 

grunder, skall ju strandskyddet gälla, inte upphävas. 

 

2. Motivet för strandskyddsdispensen var att, citat: "Växthuset består förenklat uttryckt 

av en glasklädd metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen 

traditionell grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett 

antal gjutna gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla 

konstruktionen medför en relativt skonsam exploatering." 

Denna skrivning finns inte kvar om strandskyddet upphävs. Det borde innebära att 

upphävandet av strandskyddet gäller oavsett vilken form av odling man kommer att ha i 

framtiden eller om detaljplanen för markområdet ändras senare. Eller om man faktiskt inte 

redan idag uppfyller kravet för dispens vilket många hävdar. Det blir med andra ord, en 

försvagning av strandskyddet jämfört med idag. 

Den del av dagens växthus som ligger på strandskyddat område bör avlägsnas så att 

strandskyddslinjen följer ån oavsett om utbyggnad sker eller inte. 

 

Kommentar: Kommunen föreslår alltjämt att strandskyddet upphävs i den del av detaljplanen som 

redan är ianspråktagen för bebyggelse och för vilken dispens från strandskyddet finns sedan tidigare.  
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18. Nils Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson, Elleholmsvägen 

Per Abrahamsson, Forsbackavägen  

Vi motsätter oss fortfarande denna plan. Vi noterar att kommunen inte tagit någon hänsyn 

till det vi anfört i tidigare skrivelser i samband med samråd. Vi hänvisar till det vi tidigare 

framfört och vill framförallt trycka på följande punkter.  

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 

ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön". Den 

tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, med 

tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 

stadsholmen och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsåns Natura 

2000-område, samt även framtida höjda havsnivåer.  

Kommentar: Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att ovan nämnda intressen påtagligt skadas.  

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkter 

kring växthuset lokalisering har återkommit i flera yttranden. 

Områdets höjd över havet  

Det är inte lämpligt att planera områden som man vet kommer att stå under vatten. Detta är 

inte långsiktigt hållbart. Kommunen har i sitt svar på synpunkter vid samrådet angett att: 

”Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte 

riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet 

system".  

För det första så är inte växthusen slutna system, vilket visats i studier (Läckage av 

bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne, Rapport 2019:16 Länsstyrelsen Skåne) 

och (Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvaattnar växthusområden i södra 

Sverige 2017-2018, CKB rapport 2019:1 Sveriges lantbruksuniversitet). 

Bekämpningsmedelsrester kommer därmed att hamna i Mörrumsån, som är Natura 2000-

område och föryngringsområde för bl.a. lax. Därför bör inte ytterligare växthus byggas som 

avvattnas direkt mot Mörrumsån. För övrigt sprang Södra Cells färskvattenledning läck 

under det befintliga växthuset för inte så länge sedan vilket fick till följd att stora mängder 

vatten fyllde upp golvet i växthuset och sedan rann direkt ut i Mörrumsån. Denna ledning 

går även under Elleholm 35:1 som nu detaljplaneras. Hela denna ledning är gammal och 

säkerligen kommer nya läckage uppkomma framledes. Lokalisering av nytt växthus på denna 

fastighet är därmed olämpligt. 

För det andra konstaterar vi att kommunen inte alls tagit hänsyn till att vid framtida höjda 

havsnivåer kommer växthusen inte längre att kunna användas. Om marken fortsättningsvis 

bibehålls som jordbruksmark kommer den att övergå till våtmark, som även den kan 

användas till livsmedelsproduktion via betesdjur. Om den fylls med stenmaterial och bebyggs 

med växthus kommer marken däremot vara förstörd.  

Det finns en rapport från EASAC publicerad i juni 2021, (A sea of change: Europe's future 

in the Atlantic realm) där europeiska forskare som utsetts av ländernas vetenskapsakademier 

i två års tid gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser 
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klimatförändringar kan orsaka. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste 

förbereda sig för en ökning av havsnivån under perioden fram till år 2100.  

I planförslaget saknas strategi hur området skall kunna återställas i framtiden då höjda 

havsnivåer omöjliggör odling i växthusen. 

Kommentar: Enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta grundläggningsnivå på 

2,5 m för verksamheter varför plankartan har försetts med bestämmelsen: Byggnader ska utformas och 

utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 

2000) inte skadar byggnaden. Odling i växthus sker företrädesvis en bit ovan mark vilket minskar 

risken för att bekämpningsmedel ska nå Mörrumsån vid en översvämning. Kommunen hänvisar i övrigt 

till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna avseende 

översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

Odlingsvärd jordbruksmark  

Åkermark är en begränsad resurs (Prop 1985/86:3, sid 53). Miljöbalken 3 kap 4§: 

"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." 

Utvidgning söderut längs Mörrumsån av ett privat företag är inte ett väsentligt 

samhällsintresse. Kommunen har inte visat att utökning av växthusproduktionen i 

kommunen skulle vara omöjlig att tillgodose på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Om endast alternativ som innebär exploatering av jordbruksmark finns bör en lösning väljas 

som skadar värdena knutna till jordbruksmarken så lite som möjligt. Hög 

produktionsförmåga och/eller höga kulturmiljö- eller naturvärden bör undantas och platser 

med lägre värden väljas för exploateringen. Detta har stöd i proposition 1985/86:3, bland 

annat på sid 54.  

Annan åkermark av betydligt sämre beskaffenhet finns att tillgå, tex mellan Byggesvägen och 

Forsbackavägen öster om det befintliga växthuset.  

Även om det finns möjlighet att producera livsmedel i växthusen så kan växthus anläggas i 

princip var som helst. Den växthusodling som planeras har inte behov av åkerjorden, 

plantorna odlas i stenullsmaterial. Med en ökande befolkning i världen kommer behovet av 

åkermark för produktion av livsmedel att öka, samtidigt som arealen åkermark kommer att 

minska pga bl.a. ökad ökenspridning orsakad av global uppvärmning. Att då bebygga en av 

de bästa åkermarkerna i kommunen är inte långsiktigt hållbart.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden. 

Riksintressen  

Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bl.a. naturvård, friluftsliv, turism och 

kulturmiljövård. Öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen befinner man sig utanför 

riksintressena. Genom att utöka växthusodlingen österut så exploaterar man mark som inte 

berörs av dessa riksintressen. Kommunen hänvisar till att det inom planområdet (dvs söder 

om det befintliga växthuset) är nära till ledningar. Eftersom det även är nära till ledningar 
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öster om det befintliga växthuset så anser vi att detta inte är ett argument för att bygga 

söderut vid Mörrumsån.  

Så långt det är möjligt bör exploateringsverksamhet styras till sådana platser att de markoch 

vattenområden som har särskilt stora värden ur bevarandesynpunkt skyddas mot ingrepp 

(Prop 1985/86:3 sid 64).  

Enligt utredning PM Systemanalys Karlshamn från år 2013 anges att man ej bör bygga för 

öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 

utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 

skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 

riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. I ett regeringsbeslut 2012-06-07 rörande 

detaljplan i Båstad kommun slås fast att även åtgärder som planeras utanför ett 

riksintresseområdes geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. I beslutet nämns 

vidare att lokala intressen (som bedöms påtagligt skada ett riksintresse) inte kan vägas mot 

riksintressen samt att tidigare negativ påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta 

ytterligare skada.  

För närvarande utreder Länsstyrelsen utökning av strandskydd från 100 meter till 300 meter 

inom ett antal områden. Avståndet 300 meter sammanfaller mycket väl med storleken på de 

riksintressen som omger Mörrumsån vid Sjöborg på fastigheten Elleholm 35:1. Detta 

område ter sig därför väldigt väl lämpat för att vara strandskyddat 300 meter.  

Kommunen anger att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att öka och att det i 

nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong". Det är uppenbart att 

kommunens företrädare saknar lokalkännedom och tydligen är de inte införstådda med att 

det finns en vandringsstig längs ån mellan den odlade marken och strandbrinken, en stig som 

går utmärkt att använda året runt.  

Kommentar: Kommentaren om tillgängligheten längs ån kom till efter ett besök på platsen då 

marken var plöjd och lerig långt ut mot åkanten. Det har efter det konstaterats att tillgängligheten 

varierar beroende på årstid och vattenstånd. Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande 

kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna avseende berörda riksintressen har återkommit i 

flera yttranden. 

Översiktsplanen  

Det flacka, öppna relativt ofördärvade å-landskapet öster om Mörrumsån, väster om 

Elleholmsvägen uppfattas tydligt i första hand från Elleholmsvägen från korsningen 

Forsbackavägen i Östra Elleholm. Landskapet, sett mot väster från vägen, är en mycket 

vacker och särpräglad pastoral miljö som utgör ett viktigt omland för upplevelsen av 

kulturmiljön runt Elleholm. En större växthusodling som tar hela åkern i anspråk avskärmar 

och tar helt bort detta mycket höga landskapsvärde av en typ som översiktsplanen (se ÖP s. 

32 -37) tydligt anger bör bevaras. Det öppna landskapet runt ån uppfattas inte främst från 

området i åns absoluta närhet, utan även i högsta grad från vägen som utgör den upplevda 

gränsen mellan industrimarken och ålandskapet/ jordbruksmarken. Vi anser att förslaget 

strider mot översiktsplanens intentioner på denna punkt.  

Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att läsa 

landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så lång 
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som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att 

föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser förläggs inne i de slutna 

landskapspartierna" (ÖP för Karlshamns kommun s. 32). 

Översiktsplanen anger att området väster om Karlshamn till Mörrum skall utvecklas för 

verksamheter och växthus nämns i översiktsplanens avsnitt om Elleholm.  

Vi anser dock att avvägningen mellan dessa mål och ÖP:s ambitioner vad gäller 

landskapsbild som är beskrivna i ÖP samt riksintressen/EU- intressen (Natura 2000) för 

naturvärden måste göras på ett bättre sätt, sammanvägt, vad gäller lokaliseringen av förslaget. 

- Detta med tanke på att det finns andra fullt möjliga placeringar av verksamheten i områdets 

närhet som på intet sätt skulle ge lika stora negativa följder på landskapsbilden, på 

naturvården och på kulturvården som det nu aktuella förslaget.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende planens förenlighet med översiktsplanen och påverkan på landskapsbilden har 

återkommit i flera yttranden. 

Allmänna och enskilda intressen  

Man skall vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vi 

anser att kommunen i detta fall gör en felaktig avvägning dvs kommunen ser mer till det 

enskilda intresset för växthusföretaget (ekonomiska aspekter gällande företagets 

infrastruktur) än det allmänna intresset att värna riksintressena för friluftsliv, kulturmiljövård 

och Mörrumsåns Natura 2000-område.  

I förarbetena till Miljöbalken (Prop 1997/98:45) anges att: "Det innebär bl.a. att kortsiktiga 

ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt 

väsentliga värden som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts".  

Kommentar: Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att allmänna intressen påtagligt skadas.  

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då många av 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

Buller  

Kommunen hänvisar till en bullerutredning. Denna utredning har inte tagit hänsyn till buller 

från stenbrottet i västra Elleholm och från Södra Cell/Mörrums Bruk som studsar mot 

växthusets väggar och därmed orsakar extra stora olägenheter för de närboende. Denna 

effekt av studsande ljud har påtalats vid synpunkter vid samrådet men har inte alls 

kommenterats av kommunen i kommunens svar vid granskningen.  

Kommentar: I samrådet inkomna synpunkter angående olägenheter kopplade till buller återgavs och 

kommenterades under rubriken ”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller” i 

samrådsredogörelsens inledande. Inkomna synpunkter föranledde att trafikbullerutredningen 

förtydligades avseende risken för reflektioner och resonans av studsande ljud.  

Trafik  

Redan nu har mängden lastbilar ökat på Forsbackavägen även norr om växthusen, genom 

villaområdet i sydöstra delen av Mörrums samhälle. Om nya växthus istället anläggs i 

området mellan Byggesvägen och Forsbackavägen kan utfart från växthusen anläggas vid den 
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allra östligaste delen av Elleholmsvägen alternativt direkt ut mot Byggesvägen. Detta skulle 

avlasta Forsbackavägen betydligt och minska olycksrisken för de skolbarn som har sin 

busshållplats vid korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen. 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden, och som nu 

prövas, omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

planarbetet.  

19. Katrin Arvidsson och Niklas Svenson, Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 

Som boende på fastigheterna Elleholm 6:5, 6:6, 6:7 har vi följande synpunkter: 

Vi hänvisar till alla de synpunkter som vi tidigare lämnat in och som vi bedömer kvarstår, vi 

motsätter oss en detaljplan som gör det möjligt att bygga växthus på fastigheten 35:1, eller på 

något sätt ändra ifrån dagens verksamhet där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på den aktuella åkern, tagen av Gun Öhman, tagen i slutet av juni 2021. 

I samrådsredogörelsen saknar vi svar på många av de frågor vi ställt tidigare, och det har 

även dykt upp nya synpunkter efter att ha läst de olika utredningarna. 

Återigen vill vi poängtera att vi inte motsätter oss närodlade grönsaker, men vi anser att 

platsen är helt fel. Att hävda att det inte finns några andra möjliga platser är minst sagt 

märkligt, då ansökan endast handlar om fastigheten 35:1 och är inlämnad av en privat aktör, 

Inga andra platser är utredda av exploatören. Plan- och bygglagen hänvisar till miljöbalken 

vid exploatering av jordbruksmark. I miljöbalken 3 kap. § 4 står det ”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.” 

Vi motsätter oss starkt att byggande av växthus/ändring av detaljplan innebär ett väsentligt 

samhällsintresse. Det är en privat aktör som tillgodoser sina intressen. Grönsaker som odlas i 

växthus kan odlas precis var som helst, de tomater som odlas idag drivs upp i mineralull. 

Tvärtom anser vi att de grödor som odlas där på den aktuella jordbruksmarken idag innebär 
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ett betydligt större och mer väsentligt samhällsintresse. Vi anser att kommunen glider på 

definitionen av vad som är väsentligt/allmänt samhällsintresse, det är inget väsentligt eller 

allmänt samhällsintresse att tillåta en ändring av detaljplanen för att bygga på jordbruksmark. 

Väsentligt samhällsintresse är byggandet av vägar/infrastruktur/omsorg – det här är ett 

enskilt intresse ifrån en privat företagare, som agerar utifrån enskilt och kortsiktigt 

ekonomiska aspekter, och kommunen borde ta hänsyn till detta: I förarbetena till 

Miljöbalken (Prop 1997/98:45) anges att: ”Det innebär bl.a. att kortsiktiga ekonomiska motiv 

inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt väsentliga värden 

som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts”. 

Det allmänna intresset att värna riksintressena för friluftsliv, kulturmiljövård och 

Mörrumsåns Natura 2000-område borde väga högre än det enskilda ifrån exploatören. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden. 

PM Systemanalys 

I granskningshandlingen, sidan 7, refereras det till PM Systemanalys ifrån Ramboll, där det 

står att det nu föreslagna området ses som mest lämpligt: ”Den nu aktuella lokaliseringen 

bedöms som det mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till 

befintliga växthus, befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell.” 

Vi delar inte alls den uppfattningen. Tvärtom, står det så här i ovan utredning, där B1/B2, I4, 

G2 avser området som utreds i förslag till detaljplan): 

 

Styrkor som anges är den ekonomiska fördelen för exploatören och att marken brukas som 

jordbruksmark (vilket i sig inte är en styrka, då jordbruksmarken med den föreslagna 

detaljplanen är en svaghet) , vilket även gäller för andra områden som förekommer i 

utredningen. Det finns mer hot och svagheter än styrkor/möjligheter. I kommentarerna i 

samrådsredogörelsen skrivs det också att man inte undersökt andra områden, vilket alltså inte 

stämmer, PM Systemanalys har gått igenom fler möjliga platser. Att sedan den privata 

exploatören endast valt detta område för sin ansökan om detaljplanering är en annan sak, 

Karlshamns Kommun har ingen skyldighet i att gå exploatören till mötes. Och återigen, den 

odling som planeras kräver inte tillgång till odlingsbar jord, den kan odlas var som helst, på 

asfalt eller grus, och fjärrvärmen ifrån Mörrums Bruk kan nyttjas även om inte växthuset 

placeras intill, det går ledningar både in till Karlshamn och Mörrum. 

Att därför skriva att den föreslagna platsen är lämplig att detaljplanera för odling i växthus då 

andra platser inte är utredda är mycket märkligt. Det fanns negativa aspekter i PM 
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Systemanalys som inte tas upp, eller åtgärdas, bland annat en uppmaning om att undvika 

bygga på befintliga ledningar – det är inte löst i nuvarande samrådsredogörelse, och ändå 

väljer man att gå vidare med detaljplanen. Man avråder även från att bryta Mörrumsåns 

trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. Man ska bibehålla 

utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området. Inget av detta är 

tillgodosett. 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden, och som nu 

prövas, omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

aktuellt planarbete. I Systemanalysen från Ramboll har flera olika lokaliseringar tidigare studerats och 

beskrivs med för- och nackdelar. Dessa platser har dock inte prövats i den här planprocessen. Platsen 

som aktuell ansökan om planläggning avser, har även den för- och nackdelar. I Rambolls analys 

presenteras områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en så kallad SWOT-analys. De hot som 

identifierats i analysen bedöms nu har prövats i detaljplaneprocessen. 

Trafikbullerutredning: 

En av våra synpunkter (även Södra Cells) var att ljudet ifrån både Södra Cell och Stenkrossen 

i Elleholm studsar, och ger ett obehagligt ljud, något man alltså inte alls tagit hänsyn till eller 

undersökt. Eller besvarat. Det saknas en industribullerutredning. 

Däremot finns det en trafikbullerutredning som utreder hur tillkommande 

fordonstransporter påverkar ljudnivån vid befintliga bostäder, där ”Ljudnivåer vid fasader är 

beräknade som frifältsvärden, utan hänsyn taget till reflex i egen fasad’”. 

 ”Eventuella resonanseffekter påverkar inte bostäder kring den nya byggnaden utan 

uppstår i så fall inuti byggnaden.” Bullerutredningen svarar inte på de frågor vi har 

ställt gällande studsning av ljud. Man nämner endast att ljudet kommer att studsa 

inne i byggnaden. Vems byggnad – studsar ljud bara i nya byggnader, inte i 

befintliga? Och på vilket sätt säkerställer man att ljud ifrån Södra Cell och 

stenbrottet i västra Elleholm inte förstärks utomhus, vilket vi upplever redan idag? 

Kommentar: De synpunkter angående olägenheter kopplade till buller återgavs och kommenterades 

under rubriken ”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller” i samrådsredogörelsens inledande 

del. Inkomna synpunkter föranledde att trafikbullerutredningen förtydligades avseende risken för 

reflektioner och resonans av studsande ljud.  

Trafikutredning: 

 Trafikutredning är endast teoretisk. Vidare saknar vi tidpunkter för när tung trafik 

kommer att trafikera vägen. I det föregående bygglovet angavs att trafik till och från 

växthuset endast skedde vardagar mellan 0700-1600, något som inte stämmer. Det är 

tung trafik 7 dagar i veckan, både kvällar och helger. 

 ”De flesta gångtrafikanter rör sig norr om Tomatodlingen” – hur har man kommit 

fram till det? Gångtrafikanterna passerar tomatodlingen, de dyker inte upp ifrån 

tomma intet, och en majoritet av dem har inte tomatodlingen som start eller 

slutpunkt. Vi har även busshållplats för skolelever, de cyklar och går 2 gånger om 

dagen till korsningen v 555/554, det är människor som arbetar på Massabruket som 

cyklar, och tilläggas skall alla de personer som går längs med vägen i rekreativt syfte. 

Många av dessa använder dessutom vägen ner mot Mörrumsån, där de har gått, eller 
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går längs med ån (en passage som helt kommer att tas bort om detaljplaneförslaget 

går igenom). 

Kommentar: Trafikmängden kan variera från dag till dag och efter säsong. I trafikutredningen utgår 

beräknad trafikmängd och prognos från trafikverkets uppräkningstal för Blekinge och från den 

planerade utbyggnaden av tomatodlingen. Den planerade utbyggnaden av tomatodlingen förväntas bidra 

till att trafiken i området ökar, vilket kan försämra trafiksäkerheten. I trafikutredningen presenteras 

därför åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten.  

Passagen längs ån ingår inte längre i planförslaget men omfattas alltjämt av strandskydd, vilket gör att 

den måste hållas tillgänglig för allmänheten. 

Övriga synpunkter 

 Kommentaren under ”Turism, friluftsliv och fritidsfiske” gällande olämpligheten att 

vandra längs än är helt obegriplig, det finns en stig längs med Mörrumsån söderut, 

som avslutas vid Elleholmsvägen, söder om Elleholm 35:3, denna stig används idag 

frekvent av både turister och boende. 

Kommentar: Synpunkten ovan noteras. Kommentaren kom till efter ett besök på platsen då marken 

var plöjd och lerig långt ut mot åkanten. Det har efter det konstaterats att tillgängligheten varierar 

beroende på årstid och vattenstånd.  

 Vattennivå och översvämningsrisk: i samrådsredogörelsen skriver man att det inte 

finns någon risk att ”den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning 

inte riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i 

ett slutet system”. Vi reagerar på följande: 

Bevattning sker i ett slutet system ja, men kan verksamheten bedrivas om byggnaden 

i sig blir översvämmad – och vad händer med byggnaden? Det är inte lämpligt att 

bygga överhuvudtaget på mark som riskerar att drabbas av översvämning (Boverket 

(2020). Översvämningsrisk vid planläggning. https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning  

I Karlshamns kommuns översiktsplan står det: ” Det är framför allt två vattendrag i 

kommunen som utgör en potentiell översvämningsrisk, Mörrumsån och Mieån. 

SMHI har på uppdrag av MSB utfört en översiktlig översvämningskartering av 

Mörrumsån (2004). Detta har resulterat i ett kartunderlag, där man kan se åns 

utbredning vid ett så kallat ”100-års flöde” och vid ett beräknat maximalt flöde. Vid 

detaljplanering av ett område som ligger inom översvämningszonerna krävs en mer 

detaljerad beräkning än de beräkningar som är gjorda i samband med den 

översiktliga översvämningskarteringen”. Vi saknar en mer detaljerad beräkning för 

översvämning och kraftig nederbörd och dess konsekvenser för byggnader på 

området i fråga. 

 Det finns även en utredning om läckage ifrån växthus, gjord av Länsstyrelsen i 

Skåne (Läckage av bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne | 

Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)) där det klart framgår att trots slutna 

bevattningssystem läcker det ändå ut bekämpningsmedel. Bottenplattan i växthusen 

är inte tät. Vill man verkligen riskera en sådan verksamhet så nära Mörrumsån, med 

alla de intressen som är knutna dit? Det är fullständigt oansvarigt av Karlshamns 

Kommun att inte lägga mer vikt på detta och inte i detaljplaneprocessen inkluderar 
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en plan för hur, om detaljplaneförslaget går igenom med därtill kommande bygglov, 

området skall återställas om stigande havsvattennivåer och ökade nederbördsnivåer 

gör att det inte går att odla i växthuset. 

Kommentar: Enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta grundläggningsnivå på 

2,5 m för verksamheter varför plankartan har försetts med bestämmelsen: Byggnader ska utformas och 

utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 

2000) inte skadar byggnaden. Odling i växthus sker företrädesvis en bit ovan mark vilket minskar 

risken för att bekämpningsmedel ska nå Mörrumsån vid en översvämning.  

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna 

avseende översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

 Kronobergs Län har givit ut skriften Brukningsvärd jordbruksmark. Ett 

kunskapsunderlag för Kronobergs län (lansstyrelsen.se). Man hänvisar till 

ra13_35.pdf (jordbruksverket.se). Återigen – vi har inget emot växthus – det vi 

vänder oss emot är placeringen. Växthus behöver inte placeras på bördig 

jordbruksmark, de kan placeras i stort sett var som helst, då jord inte krävs för att 

odla (idag används mineralull). Även om man i samrådsredogörelsen hänvisar till att 

avkastningen av grönsaker kan öka, så missar man totalen – dvs hade växthuset 

placerats på annan plats, och nuvarande odling behållits på åkermarken hade man 

haft en än större avkastning av både grönsaker, baljväxter/sädesslag eller vad det 

månde vara. Enligt SCB:S statistik (Statistiska meddelanden-Normskördar för 

skördeområden, län och riket 2019 (scb.se)) är normskörden per hektar i kilo i 

Blekinge: 

Höstvete 7002 kg 

Vårvete 6159 kg 

Potatis 32973 kg 

Sockerbetor 64485 kg 

Området i fråga är på ca 16 hektar, inklusive de 2,5 hektar i söder, som idag används 

sammanhängande med den befintliga åkern. Dvs under ett år produceras 527 568 

kilo potatis där. Enligt statistik (Potatisstatistik – Svensk Potatis) äts det i genomsnitt 

85 kg potatis per år, produktionen på åkern, som aldrig kan återställas, ombesörjer 

årsförbrukningen för mer än 6200 personer, lika många som bor i Mörrum och 

Svängsta. Att istället behålla jordbruksmark, och bygga växthus på områden som 

inte lämpar sig för jordbruk borde vara självklart. 

Används jordbruksmark en gång för någon form av byggnation går den inte att 

återställa. 16 hektar åkermark låter kanske inte mycket för en politiker som vill få till 

sig några nya invånare eller arbetsplatser. Men 16 hektar, om man roterar runt ärtor 

eller bönor i odlingen enligt god lantbrukarsed, levererar ärtsoppa alternativt 

bönbiffar till 80 000 människor per år eller 320 000 brödlimpor om vete odlas. 

Bygger kommunen bort möjligheten att producera mat, varifrån ska vi hämta maten 

då? Från grannkommunen? Från andra länder eller världsdelar? 
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Kommentar: Frågan om brukningsvärd jordbruksmark har funnit med i planprocessens alla skeden 

och kommunen står fast vid sitt ställningstagande att marken kan tas i anspråk enligt planförslaget. 

Läs vidare om ställningstagandet i sammanfattande kommentarer i dokumentets början. 

 Nuvarande växthus – strandskyddet upphävs, och det ligger utanför aktuell 

planprocess. Var ligger det då? 

 Frågor kopplade till byggandet av befintligt växthus hanteras av byggnadsnämnden 

separat – hur då? Gäller både strandskyddet ovan, samt våra tidigare klagomål på 

placeringen som inte överensstämmer med bygglovet. Det är väl känt att kraven inte 

uppfylldes vid det förra bygglovet, utan ändrades i efterhand för att passa det som 

byggts. 

Kommentar: Befintligt växthus bekräftas i planen vilket innebär att strandskyddet hävs i den delen 

som ligger närmare ån än 100 meter.  Byggnationen har idag både bygglov och strandskyddsdispens. 

Klagomål kopplade till dessa beslut har handlagts av byggnadsnämnden utanför aktuell planprocess. 

 Tillgängligheten som förväntas bli bättre – tvärtom blir den sämre. Det finns redan 

en stig som används, och tillgängligheten minskar då vägen ner till Mats Sjöholms 

stuga försvinner, den vägen används mer än frekvent idag av både fiskare och 

vandrare. 

 Fotgängare – man skriver att fotgängare i huvudsak går på vägen norr om växthuset 

– mycket märkligt antagande. Var kommer i så fall dessa fotgängare ifrån? Bland 

annat är busshållplats för skolbuss i korsningen av Forsbackavägen/ 

Elleholmsvägen, och barn går längs Forsbackavägen dagligen. 

 Det nämns ingenting om under vilka tider tunga transporter förväntas använda 

vägen. Detta angavs i bygglovet till det senast byggda växthuset till Mån-fre, 0700-

1600. Det har vi kunnat konstatera inte stämmer. Det är tung trafik 7 dagar i veckan, 

och arbetstiden är långt längre än till kl 1600 vardagar. 

Kommentar: Uppgiften om fotgängare kommer från den trafikutredning som tagits fram. När det 

gäller trafikmängder i övrigt utgår trafikutredningens beräknad trafikmängd och prognos från 

trafikverkets uppräkningstal för Blekinge och från den planerade utbyggnaden av tomatodlingen. 

Trafikmängden kan variera från dag till dag och efter säsong. 

 Ledningar – det finns servitut på väg, det finns tuben som går till Södra Cell, och 

inget av det är klart hur det ska hanteras. Det har redan skett olyckor, vad händer 

nästa gång? Vid en olycka kan ämnen från det slutna systemet spridas ut, både i 

mark och i Mörrumsån, hur kommer det att hanteras? 

Kommentar: En del av de befintliga ledningarna kommer att ligga kvar och andra behöva flyttas om 

ytan ovanför dem ska bebyggas. I samtliga fall regleras dessa förhållanden i avtal och servitut kopplade 

till ledningsägarna.   

 Ljusföroreningar – vilka garantier ställs på att tillstånd för belysning av glashus i 

efterhand inte ges? Med hänsyn till ekonomiska aspekter kanske det ses som 

nödvändigt att belysa växthusen nattetid och det blir svårt att neka? Hur säkerställer 

Karlshamns Kommun att det inte i framtiden ställs krav på belysning nattetid för att 

kunna använda glashusen? Med tanke på Mörrumsån och den känsliga miljön där 

måste man beakta detta, och se till att Mörrumsån skyddas, med tanke på de olika 

riksintressen som finns tillsammans med vandringsleder för lax och öring. 
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Kommentar: Tillstånd för belysning hanteras inte i detaljplaner varför inga garantier angående 

nattlig belysning kan ges. I övrigt hänvisar kommunen till sammanfattande kommentarer i dokumentets 

början, då synpunkterna angående ljusföroreningar har förekommit i flera yttranden. 

 Högsta nockhöjd 7,5 meter – räknas det ifrån mark, eller från grunden eller endast 

byggnaden? Hur kommer grunden att se ut, hur kommer man att utföra grundarbete 

(sist användes mer än 12000 kbm makadam, och man schaktade bort mer än 0,3 

meter från den befintliga jordbruksmarken). 

Kommentar: Högsta nockhöjd räknas från medelmarknivån intill byggnaden. Bestämmelsen om 

nockhöjd reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp över taket, 

som skorstenar och ventilationstrummor, räknas inte in. Grundläggningsteknik, och hur byggnaden 

uppfyller krav ställda i planen, kommer att behöva redovisas i en framtida bygglovsprocess. Högsta 

nockhöjd sänks från 7,5 till 7 meter. 

 Ekonomiska aspekter, finns det någon utredning/fakta avseende effekter av ändring 

av detaljplan/byggnad av växthus? 

Kommentar: Nej, det finns ingen av kommunen framtagen utredning avseende ekonomiska effekter. 

 Markbehandling – borde inte detaljplanen innefatta vilken typ av markbehandling 

som får användas? 

Kommentar: För att inte begränsa planens framtida användning regleras inte vilken markbehandling 

som får användas.  

 Hur avses området på 100 m ner till strandkanten hanteras – finns det någon 

skötselplan? Detta område innefattas inte av detaljplanen, vems är då ansvaret när 

åkerjorden inte brukas längre? 

Kommentar: Det är fastighetsägaren som ansvarar för marken och för att de regler som gäller inom 

strandskyddat område följs.  

 Avfall. Den omtalade deponin är borta, och ersatt av läckande containers på 

Elleholms Tomatodlings parkering, vilken gränsar till vår fastighet. Det visar att 

även om avfall körs till VMAB, behöver man ha en lagringsplats för 

containers/avfallsbehållare, då antalet kasserade tomater/växter bedöms öka 

markant med utbyggnaden. Det finns ingenting i detaljplaneförslaget gällande 

hantering av avfall. 

Kommentar: Hantering av avfall ska ske enligt gällande regelverk. I planbeskrivningen tas ämnet 

avfallshantering upp under rubriken ”Avfallshantering”.  

 Sänkta fastighetsvärden och ersättning för detta. Går detaljplanen, med efterföljande 

bygglov igenom kommer fastighetsvärdet för vår fastighet – återigen – att minska, så 

som det gjorde vid den föregående utbyggnaden. Vilken hänsyn tas avseende detta? 

Det är enkelt för kommunen att hänvisa till att det är exploatörens ansvar, en 

exploatör som inte har för avsikt att ersätta någon av oss boende i området. Vem 

bär kostnadsansvaret för detta? Inringningseffekt för oss som boende är markant, vi 

är inringade av växthus, vilket enligt PM systemanalys bör undvikas. Det är en privat 

företagare som ansöker om ny detaljplan, men kommunen anger redan nu att de 
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avser att bifalla planen – vilket får oss att ifrågasätta objektiviteten i utredningen. 

Kommunen kallar ändring av detaljplanen för ett väsentligt samhällsintresse, men tar 

ändå inte ansvar för inlösen av påverkade fastigheter. 

Kommentar: När det gäller oro för sänkta fastighetsvärden och frågor om ersättning hänvisas till 

sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkter kring dessa frågor har förekommit 

i flera yttranden. Detaljplanen kommer att tas upp för beslut om godkännande i byggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen innan beslut om antagande kan tas i kommunfullmäktige. 

20. Anders och Liselotte Henriksson, Arrendator Elleholm 35.1,  

Johannes Henriksson och Johanna Nilsson, Elleholm 8:2 m.fl 

Detaljplanen för upprättandet av växthus på fastigheten Elleholm 35:1, i nära anslutning till 

Mörrumsån, är något vi motsätter oss. En byggnation av denna storlek innebär en drastisk 

påverkan på landskapsbilden och är inte förenlig med de kultur- och naturvärden som finns i 

området. Vi anser att kommunen inte har tagit tillräcklig hänsyn till den gällande 

lagstiftningen.  

Föreslagen lokalisering  

Ledningar med fjärrvärme från Mörrums Bruk löper från bruket in till Karlshamn och till 

Mörrum. Karlshamns kommun anger i detaljplaneförslaget att: "Den nu aktuella 

lokaliseringen bedöms som det mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan 

kopplas till befintliga växthus, befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". Vi 

anser att det inte är nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja 

spillvärmen. Om man kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation 

söderut, så kan man precis lika gärna dra ledningar österut.  

I utredningen "PM Systemanalys Karlshamn" från år 2013 anges att man ej bör bygga igen 

öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 

utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 

skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 

riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. Växthusbyggnationen strider därmed emot ÖP-

avsnittet om öppna ytor, vilket lyder så här: 

"Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför 

så långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det 

generellt sett att föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser eller 

förläggs inne i de slutna landskapspartierna." (Översiktsplan för Karlshamns kommun, s. 

32). 

Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bland annat kulturmiljövård, naturvård, 

friluftsliv och turism. Så långt det är möjligt bör därför exploateringsverksamhet styras till 

sådana platser att de mark- och vattenområden som har särskilt stora värden ur 

bevarandesynpunkt skyddas mot ingrepp (Prop 1985/86:3, s. 64). Enligt Miljöbalken, 2 kap 

6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 

ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön". Enligt Plan och Bygglagen, 2 

kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges: "Mark- och vattenområden skall användas för 

det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
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läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning".  

Genom att placera växthuset öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen så bibehålls den 

bördiga jordbruksmarken och man exploaterar istället ett område som inte varit odlingsbart 

sedan tidigare, något som också kommer öka den totala avkastningen.  

Med avseende på detaljplaneförslaget, översiktsplanen och den nämnda lagstiftningen är det 

olämpligt att placera växthuset inom det föreslagna detaljplanelagda området. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende föreslagen lokalisering och påverkan på landskapsbilden har återkommit i flera 

yttranden.  

Odlingsvärd jordbruksmark  

I egenskap av jordbrukare så anser jag att det är förkastligt att exploatera mark som redan 

idag odlas med mycket god avkastning. Den aktuella åkermarken som avses tas i anspråk 

består av helt stenfri sandig lerjord på sandbotten och med mycket bra fältform. 

Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både traditionella grödor och 

grödor av karaktären specialgrödor som kräver intensiv skötsel odlingstekniskt och med 

vattenförsörjning genom bevattning. Detta sammantaget gör att denna åker är, för 

Blekingska förhållanden, extremt bördig och lättodlad och måste anses vara en av 

kommunens bördigaste åkermarker. Planerat ianspråktagande av denna åkermark innebär att 

den för all framtid är borttagen som åkermark. Att eventuellt återställa ytan till åkermark ses 

som omöjligt då det kräver mycket stora kostnader eftersom all biologisk aktivitet i marken 

är tillintetgjord. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden.  

Den framtida livsmedelsförsörjningen  

Inom en snar framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa prognoser visar 

att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Med den ökande befolkningen 

kommer ett större behov av snabb och effektiv livsmedelsförsörjning. Det är därför rimligt 

att anta att det kommer behövas mer bördig jordbruksmark i framtiden, inte mindre som 

detta detaljplaneförslag bidrar till. Enligt en rapport utgiven 2015 av Jordbruksverket med 

titeln "Jordbruksmarkens värden" så framgår det att: "Kommuner har unika möjligheter att 

bevara och utveckla de värden som är knutna till jordbruksmarken. Matsäkerhet grundar sig i 

hälsoaspekter, miljöhänsyn och hållbar utveckling. Genom att värna den svenska 

jordbruksmarken värnar vi också hållbar utveckling." Tillgången till jordbruksmark minskar i 

världen, samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av 

exploatering i form av bebyggelse. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och 

åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden och allt fler kommuner anstränger sig 

för att bevara odlingsmarken för kommande generationer. Inom Karlshamns kommun har 

arealen åkermark dock minskat drastiskt sedan 1950-talet. Om denna utveckling fortsätter 

kommer det påverka framtidens livsmedelsförsörjning drastiskt negativt. Att ta bördig 

jordbruksmark ur produktion går emot utvecklingen.  
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Sammantaget anser vi att byggnationen av växthuset bör ske på en lämpligare plats där 

intrång på åkermark, natur- och kulturmiljö inte sker i den grad som kommer bli fallet med 

den detaljplanelagda platsen. 

Kommentar: I Elleholm finns ett flertal riksintressen och stora värden avseende brukningsvärd 

jordbruksmark, kulturmiljö, natur, friluftsliv, turism och fiske. Karlshamns kommun menar att det är 

möjligt att kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att 

befintliga riksintressen eller ovan nämnda värden påtagligt skadas.    

21. Ann Magnusson och Dennis Magnusson, Elleholm 10:5 

Vi motsätter oss denna plan och anser att kommunen har tagit bristfällig hänsyn till gällande 

lagstiftning.  

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 

ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön".  

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3kap 1§ så anges: "Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 

med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning".  

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringarna av växthus 

med tanke på natur- och kulturmiljön inom Karlshamns kommun. Detta på grund av dess 

närhet till Stadsholmen och Sjöborg i Elleholm, dess närhet till Mörrumsån och 

Pukaviksbukten som Natura 2000-område samt framtida förväntade havsnivåhöjningar.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende föreslagen lokalisering har återkommit i flera yttranden.  

Riksintressen  

Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bland annat kulturmiljövård, naturvård, 

friluftsliv och turism. Så långt det är möjligt bör exploateringsverksamhet styras till sådana 

platser att de mark- och vattenområden som har särskilt stora värden ur bevarandesynpunkt 

skyddas mot ingrepp (Prop 1985/86:3 sid 64).  

Området runt fastigheten Elleholm 35:1 är av riksintresse för kulturvård enligt Miljöbalken 3 

kap då det är en viktig fornlämningsmiljö. Detta område ska inte planläggas då det med stor 

sannolikhet finns fornlämningar på området.  

I avrinningsområdet för fastigheten Elleholm 35:1 befinner sig Mörrumsån, vilken mynnar ut 

i Pukaviksbukten. Mörrumsån och Pukaviksbukten är enligt Miljöbalken 4 kap av riksintresse 

med syfte på främst naturvård och friluftsliv. Enligt Ramsarkonventionen från 1971 är 

Mörrumsån ett område som pekats ut som en våtmark av internationell betydelse, i 

synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar. Enligt Miljöbalken 7 kap 27§ är Mörrumsån ett 

Natura 2000-område, vilket ska skyddas. Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad 

natur framgår det att Pukaviksbukten är viktig för laxens fortplantning i Mörrumsån. Det 

finns även en Bevarandeplan för Pukaviksbukten där det framgår att området ska bevaras 

långsiktigt (SE0410068 Pukaviksbukten). Alla dessa argument strider mot uppförandet av ett 

växthus i nära anslutning till Mörrumsån som mynnar ut i Pukaviksbukten.  
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I utredningen "PM Systemanalys Karlshamn" från år 2013 anges att man ej bör bygga igen 

öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 

utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 

skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 

riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. I ett regeringsbeslut från 2012-06-07 rörande 

detaljplan i Båstad kommun slås fast att även åtgärder som planeras utanför ett riksintresse-

områdes geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. I beslutet nämns vidare att 

lokala intressen, som bedöms påtagligt skada ett riksintresse, inte kan vägas mot riksintressen 

samt att tidigare negativ påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta ytterligare 

skada.  

För närvarande utreder Länsstyrelsen utökning av strandskydd från 100 meter till 300 meter 

inom ett antal områden. Avståndet 300 meter sammanfaller mycket väl med storleken på de 

riksintressen som omger Mörrumsån vid Sjöborg på fastigheten Elleholm 35:1. Detta 

område ter sig därför väldigt väl lämpat för att vara strandskyddat 300 meter.  

Kommunen anger att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att öka och att "i 

nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong". Kommunen är tydligen 

inte införstådd med att det finns en vandringsstig längs ån mellan den odlade marken och 

strandbrinken, en stig som går utmärkt att använda året runt.  

Öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen befinner man sig utanför riksintressena. Genom 

att utöka växthusodlingen österut så exploaterar man mark som inte berörs av dessa 

riksintressen. Kommunen hänvisar till att det inom planområdet (dvs söder om det befintliga 

växthuset) är nära till ledningar. Eftersom det även är nära till ledningar öster om det 

befintliga växthuset så anser vi att detta inte är ett argument för att bygga söderut vid 

Mörrumsån. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende berörda riksintressen och strandskydd har återkommit i flera yttranden. 

När det gäller kommentaren "i nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong" 

föranleddes den av ett besök på platsen då marken var plöjd och lerig långt ut mot åkanten. Det har 

efter det konstaterats att tillgängligheten varierar beroende på årstid och vattenstånd.  

Områdets höjd över havet  

Det är inte lämpligt att planera områden som man vet kommer att stå under vatten, detta är 

inte långsiktigt hållbart. I en rapport publicerad av EASAC i juni 2021 (A sea of change: 

Europe's future in the Atlantic realm) har europeiska forskare som utsetts av ländernas 

vetenskapsakademier i två års tid gått igenom aktuell forskning gällande vilka konsekvenser 

klimatförändringar kan orsaka. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste 

förbereda sig för en höjning av havsnivån fram till år 2100. Kommunens bedömning 

stämmer inte överens med denna forskning. Kommunen har i sitt svar på synpunkter vid 

samrådet angett att "Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell 

översvämning inte riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning 

sker i ett slutet system". Nedan presenteras två argument som kommunen inte tagit hänsyn 

till.  
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För det första så är inte växthusen slutna system, vilket visats i flera studier (Läckage av 

bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne, Rapport 2019:16 Länsstyrelsen Skåne; 

Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 

2017-2018, CKB rapport 2019:1 Sveriges lantbruksuniversitet). Bekämpningsmedelsrester 

kommer därmed att hamna i Mörrumsån, som vi tidigare tagit upp är Natura 2000-område 

och föryngringsområde för bl.a. lax. Därför bör inte ytterligare växthus byggas som avvattnas 

direkt mot Mörrumsån. För övrigt sprang Södra Cells färskvattenledning läck under det 

befintliga växthuset för inte så länge sedan vilket ledde till att stora mängder vatten fyllde upp 

golvet i växthuset och sedan rann direkt ut i Mörrumsån. Denna ledning går även under 

området som nu detaljplaneras. Hela denna ledning är gammal och risken att nya läckage 

uppkommer framledes är stor. Lokalisering av nytt växthus på denna fastighet är därmed 

olämpligt.  

För det andra konstaterar vi att kommunen inte alls tagit hänsyn till att vid framtida höjda 

havsnivåer kommer växthusen inte längre att kunna användas. Om marken fortsättningsvis 

bibehålls som jordbruksmark kommer den att övergå till våtmark, som även den kan 

användas till livsmedelsproduktion via betesdjur. Om den fylls med stenmaterial och bebyggs 

med växthus kommer marken däremot vara oåterkalleligen förstörd. I planförslaget saknas 

strategi för hur området skall kunna återställas och användas i framtiden, då höjda havsnivåer 

skulle omöjliggöra fortsatt odling i växthusen. 

Kommentar: Enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta grundläggningsnivå på 

2,5 m för verksamheter varför plankartan har försetts med bestämmelsen: Byggnader ska utformas och 

utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 

2000) inte skadar byggnaden. Odling i växthus sker företrädesvis en bit ovan mark vilket minskar 

risken för att bekämpningsmedel ska nå Mörrumsån vid en översvämning. Kommunen hänvisar i övrigt 

till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna avseende 

översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

Odlingsvärd jordbruksmark  

Åkermark är en begränsad resurs (Prop 1985/86:3, sid 53). Miljöbalken 3 kap 4§: 

"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." 

Utvidgning söderut längs Mörrumsån av ett privat företag är inte ett väsentligt 

samhällsintresse. Kommunen har inte visat att utökning av växthusproduktionen i 

kommunen skulle vara omöjligt att tillgodose på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Om endast alternativ som innebär exploatering av jordbruksmark finns, bör en lösning som 

skadar värdena knutna till jordbruksmarken så lite som möjligt väljas. Hög 

produktionsförmåga och/eller höga kulturmiljö- eller naturvärden bör undantas och platser 

med lägre värden väljas för exploateringen. Detta har stöd i proposition 1985/86:3, bland 

annat på sid 54.  

Annan åkermark av betydligt sämre beskaffenhet finns att tillgå, till exempel mellan 

Byggesvägen och Forsbackavägen, öster om det befintliga växthuset.  

Även om det finns möjlighet att producera livsmedel i växthusen så kan växthus anläggas i 

princip var som helst. Den växthusodling som planeras har inte behov av åkerjorden då 
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plantorna odlas i stenullsmaterial. Med en ökande befolkning i världen kommer behovet av 

åkermark för produktion av livsmedel att öka, samtidigt som arealen åkermark kommer att 

minska pga. bl.a. ökad ökenspridning orsakad av global uppvärmning. Att då bebygga en av 

de bästa åkermarkerna i kommunen är inte långsiktigt hållbart. Att istället bibehålla 

jordbruksmark och bygga växthus på områden som inte lämpar sig för jordbruk kan öka den 

totala avkastningen och är därmed det bättre valet. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden.  

Översiktsplanen  

Det flacka, öppna relativt ofördärvade å-landskapet öster om Mörrumsån, väster om 

Elleholmsvägen, uppfattas tydligt i första hand från Elleholmsvägen från korsningen 

Forsbackavägen i östra Elleholm. Landskapet, sett mot väster från vägen, är en mycket 

vacker och särpräglad pastoral miljö som utgör ett viktigt omland för upplevelsen av 

kulturmiljön runt Elleholm. En större växthusodling som tar hela åkern i anspråk avskärmar 

och tar helt bort detta mycket höga landskapsvärde av en typ som översiktsplanen (se ÖP s. 

32 -37) tydligt anger bör bevaras. Det öppna landskapet runt ån uppfattas inte främst från 

området i åns absoluta närhet, utan även i högsta grad från vägen som utgör den upplevda 

gränsen mellan industrimarken och å-landskapet/jordbruksmarken. Vi anser att förslaget 

strider mot översiktsplanens intentioner på denna punkt.  

"Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att läsa 

landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så långt 

som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att 

föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser eller förläggs inne i de 

slutna landskapspartierna" (ÖP för Karlshamns kommun s. 32).  

Översiktsplanen anger att området väster om Karlshamn till Mörrum skall utvecklas för 

verksamheter och växthus nämns i översiktsplanens avsnitt om Elleholm. Vi anser dock att 

avvägningen mellan dessa mål och ÖP:s ambitioner vad gäller landskapsbild som är 

beskrivna i ÖP samt riksintressen/EU- intressen (Natura 2000) för naturvärden måste göras 

på ett bättre sätt, sammanvägt, vad gäller lokaliseringen av förslaget. Detta med tanke på att 

det finns andra, fullt möjliga, placeringar av verksamheten i områdets närhet som på intet sätt 

skulle ge lika stora negativa följder på landskapsbilden, på naturvården och på kulturvården 

som det nu aktuella förslaget.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende planens förenlighet med översiktsplanen och påverkan på landskapsbilden har 

återkommit i flera yttranden. 

Allmänna och enskilda intressen  

Man skall vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vi 

anser att kommunen i detta fall gör en felaktig avvägning, dvs kommunen ser mer till det 

enskilda intresset för växthusföretaget (ekonomiska aspekter gällande företagets 

infrastruktur) än det allmänna intresset att värna riksintressena för kulturmiljövård, 

naturvård, friluftsliv och turism. I förarbetena till Miljöbalken (Prop 1997 /98:45) anges att:" 

Det innebär bl.a. att kortsiktiga ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av 
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skydd för från allmän synpunkt väsentliga värden som är knutna till mark- och 

vattenområden åsidosätts.".  

Kommentar: Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att allmänna intressen påtagligt skadas.   

Buller  

Kommunen hänvisar till en bullerutredning för trafik. Denna utredning har inte tagit hänsyn 

till buller från stenbrottet i västra Elleholm och från Södra Cell Mörrum som studsar mot 

växthusets väggar och därmed orsakar extra stora olägenheter för de närboende. Denna 

effekt av studsande ljud har påtalats via synpunkter vid samrådet men har inte alls 

kommenterats av kommunen i kommunens svar vid granskningen. 

Kommentar: I samrådet inkomna synpunkter angående olägenheter kopplade till buller återgavs och 

kommenterades under rubriken ”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller” i 

samrådsredogörelsens inledande del. Inkomna synpunkter föranledde att trafikbullerutredningen 

förtydligades avseende risken för reflektioner och resonans av studsande ljud.  

22. Martin Mattsson och Linda Mattsson, Elleholm 2:4 

Maj-Britt Mattsson, tidigare ägare av Elleholm 2:4  

Vi motsätter oss fortfarande denna plan på just denna plats. Vi motsätter oss inte 

upprättande av växthus på annan plats som ligger längre ifrån Mörrumsån, förslagsvis öster 

om Forsbackavägen. Vi noterar att kommunen inte tagit någon hänsyn till det vi anfört i 

tidigare skrivelse i samband med samråd. Vi hänvisar till det vi tidigare framfört och vill 

framförallt trycka på följande punkter.  

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 

ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön”.   

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus 

inom Karlshamns kommun pga. dess närhet till stadsholmen och Sjöborg i Elleholm och 

dess närhet till Mörrumsåns Natura 2000-område, samt även framtida höjda 

havsnivåhöjningar.   

Vi tycker det är anmärkningsvärt att inte kommunen agerar objektivt i denna fråga utan 

istället verkar för den privata exploatörens enskilda intressen. Kommunen bör se till helheten 

och ur ett långsiktigt perspektiv och det är därför beklagligt att man inte tar alternativa 

placeringar (PM-systemanalys) av ett växthus i beaktande utan endast bereder det som 

exploatören har ansökt om.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende föreslagen lokalisering har återkommit i flera yttranden. 

Områdets höjd över havet  

Det är inte lämpligt att planera områden som man vet kommer att stå under vatten. Detta är 

inte långsiktigt hållbart. Kommunen har i sitt svar på synpunkter vid samrådet angett att 

”Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte 

riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet 

system”.   
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För det första så är inte växthusen slutna system, vilket visats i studier (Läckage av 

bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne, Rapport 2019:16 Länsstyrelsen Skåne)  

(Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 

2017-2018, CKB rapport 2019:1 Sveriges lantbruksuniversitet). Vid en översvämning 

kommer bekämpningsmedelsrester att hamna i Mörrumsån, som är Natura 2000-område och 

föryngringsområde för bl.a. lax. Därför bör inte ytterligare växthus byggas som avvattnas 

direkt mot Mörrumsån. För övrigt sprang Södra Cells färskvattenledning läck under det 

befintliga växthuset sommaren 2019, vilket fick till följd att stora mängder vatten fyllde upp 

golvet i växthuset och sedan rann direkt ut i Mörrumsån. Denna ledning går tvärs ingenom 

Elleholm 35:1 som nu detaljplaneras. Hela denna ledning är gammal och säkerligen kommer 

nya läckage uppkomma framledes. Lokalisering av nytt växthus på denna fastighet är därmed 

olämpligt.    

För det andra konstaterar vi att kommunen inte alls tagit hänsyn till att vid framtida höjda 

havsnivåer kommer växthusen inte längre att kunna användas. Om marken fortsättningsvis 

bibehålls som jordbruksmark kommer den att övergå till våtmark, som även den kan 

användas till livsmedelsproduktion via betesdjur. Om den fylls med stenmaterial och bebyggs 

med växthus kommer marken däremot vara förstörd.   

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om 

översvämningsrisker har Länsstyrelsen Blekinge upprättat förslag till riskhanteringsplaner för 

tätorterna Karlshamn och Karlskrona. Se ”Samråd om riskhanteringsplan för hantering av 

översvämningsrisker i tätorterna Karlshamn och Karlskrona” som publicerades 28 juni 2021.  

Det finns en rapport från EASAC publicerad i juni 2021, (A sea of change: Europe’s future 

in the Atlantic realm) där europeiska forskare som utsetts av ländernas vetenskapsakademier 

i två års tid gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser 

klimatförändringar kan orsaka. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste 

förbereda sig för en ökning av havsnivån fram till år 2100.  

I planförslaget saknas strategi hur området skall kunna återställas i framtiden då höjda 

havsnivåer omöjliggör odling i växthusen. Om exploatörens kortsiktiga verksamhet inte bär 

sig och går i konkurs är det i första hand fordringsägare och leverantörer som får ersättning. 

När väl verksamheten gått i konkurs finns det inga pengar för rivning och återställande. -Ska 

Karlshamns kommun då återställa marken? 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

Odlingsvärd jordbruksmark  

Åkermark är en begränsad resurs (Prop 1985/86:3, sid 53). Miljöbalken 3 kap 4§: 

”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.” 

Utvidgning söderut längs Mörrumsån av ett privat företag är inte ett väsentligt 

samhällsintresse. Det är en enskild privatperson med egna ekonomiska intressen. 

Kommunen har inte visat att utökning av växthusproduktionen i kommunen skulle vara 

omöjligt att tillgodose på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk.   
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Om endast alternativ som innebär exploatering av jordbruksmark finns bör en lösning som 

skadar värdena knutna till jordbruksmarken så lite som möjligt väljas. Hög 

produktionsförmåga och/eller höga kulturmiljö- eller naturvärden bör undantas och platser 

med lägre värden väljas för exploateringen. Detta har stöd i proposition 1985/86:3, bland 

annat på sid 54. 

Annan åkermark av betydligt sämre beskaffenhet finns att tillgå, tex mellan Byggesvägen och 

Forsbackavägen öster om det befintliga växthuset som dessutom exploatören redan delvis 

äger. Även om det finns möjlighet att producera livsmedel i växthusen så kan växthus 

anläggas i princip var som helst. Den växthusodling som planeras har inte behov av 

åkerjorden, plantorna odlas i stenullsmaterial. Med en ökande befolkning i världen kommer 

behovet av åkermark för produktion av livsmedel att öka, samtidigt som arealen åkermark 

kommer att minska pga. bland annat ökad ökenspridning orsakad av global uppvärmning. 

Att då bebygga och täcka över en av de bästa åkermarkerna i kommunen är inte långsiktigt 

hållbart. 

Den värdefulla åkermarken på Elleholm 35:1 kan svårligen återställas till odlingsbar jord då 

man kommer behöva transportera dit ansenliga mängder makadam. Vid förra utbyggnaden 

2011 finns det uppgifter på att det fraktades dit 12.000 ton makadam. Troligen kommer det 

att behöva fraktas dit minst lika stora mängder makadam vid den nu tilltänkta utbyggnaden 

på Elleholm 35:1.  

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden.  

Riksintressen  

Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bland annat naturvård, friluftsliv, turism och 

kulturmiljövård. Öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen befinner man sig utanför 

riksintressena. Genom att utöka växthusodlingen österut så exploaterar man mark som inte 

berörs av dessa riksintressen. Kommunen hänvisar till att det inom planområdet (dvs söder 

om det befintliga växthuset) är nära till ledningar. Eftersom det även är nära till ledningar 

öster om det befintliga växthuset så anser vi att detta inte är ett argument för att bygga 

söderut vid Mörrumsån.   

Så långt det är möjligt bör exploateringsverksamhet styras till sådana platser att de mark- och 

vattenområden som har särskilt stora värden ur bevarandesynpunkt skyddas mot ingrepp 

(Prop 1985/86:3 sid 64).  

Enligt utredning PM Systemanalys Karlshamn från år 2013 anges att man ej bör bygga för 

öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 

utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 

skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 

riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. I ett regeringsbeslut 2012-06-07 rörande 

detaljplan i Båstad kommun slås fast att även åtgärder som planeras utanför ett 

riksintresseområdes geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. I beslutet nämns 

vidare att lokala intressen (som bedöms påtagligt skada ett riksintresse) inte kan vägas mot 

riksintressen samt att tidigare negativ påverkan på riksintresset inte ska utgöra skäl för att 

tillåta ytterligare skada.  
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För närvarande utreder Länsstyrelsen utökning av strandskydd från 100 meter till 300 meter 

inom ett antal områden. Avståndet 300 meter sammanfaller mycket väl med storleken på de 

riksintressen som omger Mörrumsån vid Sjöborg på fastigheten Elleholm 35:1. Detta 

område ter sig därför väldigt väl lämpat för att vara strandskyddat 300 meter.  

Kommunen anger att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att öka och att ”i 

nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong”. Kommunen är tydligen 

inte införstådd med att det finns en vandringsstig längs ån mellan den odlade marken och 

strandbrinken, en stig som går utmärkt att använda året runt.   

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende berörda riksintressen och strandskydd har återkommit i flera yttranden. 

Översiktsplanen  

Det flacka, öppna relativt ofördärvade å-landskapet öster om Mörrumsån, väster om 

Elleholmsvägen uppfattas tydligt i första hand från Elleholmsvägen från korsningen 

Forsbackavägen i Östra Elleholm. Landskapet, sett mot väster från vägen, är en mycket 

vacker och särpräglad pastoral miljö som utgör ett viktigt omland för upplevelsen av 

kulturmiljön runt Elleholm. En större växthusodling som tar hela åkern i anspråk avskärmar 

och tar helt bort detta mycket höga landskapsvärde av en typ som översiktsplanen (se ÖP s. 

32 -37) tydligt anger bör bevaras. Det öppna landskapet runt ån uppfattas inte främst från 

området i åns absoluta närhet, utan även i högsta grad från vägen som utgör den upplevda 

gränsen mellan industrimarken och ålandskapet/jordbruksmarken. Vi anser att förslaget 

strider mot översiktsplanens intentioner på denna punkt.  

 ”Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att läsa 

landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så lång 

som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att 

föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser eller förläggs inne i de 

slutna landskapspartierna” (ÖP för Karlshamns kommun s. 32).  

Översiktsplanen anger att området väster om Karlshamn till Mörrum skall utvecklas för 

verksamheter och växthus nämns i översiktsplanens avsnitt om Elleholm.   

Vi anser att avvägningen mellan dessa mål och ÖP:s ambitioner vad gäller landskapsbild som 

är beskrivna i ÖP samt riksintressen/EU- intressen (Natura 2000) för naturvärden måste 

göras på ett bättre sätt, sammanvägt, vad gäller lokaliseringen av förslaget. - Detta med tanke 

på att det finns andra fullt möjliga placeringar av verksamheten i områdets närhet som på 

intet sätt skulle ge lika stora negativa följder på landskapsbilden, på naturvården och på 

kulturvården som det nu aktuella förslaget.  

Om planen går igenom så blir det en sammanhängande glasvägg på 800m längs med 

Mörrumsån. Risken är även uppenbar att man i framtiden kommer att satsa på belysning i 

växthuset. Vi anser att man ska utreda riskerna med belysning då det finns uppgifter på att 

det stör både land- och vattenbaserade djur och inte minst de boende i Elleholm med 

omnejd.   

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende planförslagets förenlighet med översiktsplanen, påverkan på landskapsbilden och 

frågan om ljusföroreningar har återkommit i flera yttranden. 
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Allmänna och enskilda intressen  

Man skall vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vi 

anser att kommunen i detta fall gör en felaktig avvägning dvs kommunen ser mer till det 

kortsiktiga enskilda intresset för växthusföretaget (ekonomiska aspekter gällande företagets 

infrastruktur) än det allmänna långsiktiga intresset att värna riksintressena för friluftsliv, 

kulturmiljövård och Mörrumsåns Natura 2000-område.   

I förarbetena till Miljöbalken (Prop 1997/98:45) anges att: ”Det innebär bl.a. att kortsiktiga 

ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt 

väsentliga värden som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts”. 

Kommentar: Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att allmänna intressen påtagligt skadas.   

Buller  

Kommunen hänvisar till en bullerutredning. Denna utredning har inte tagit hänsyn till buller 

från stenbrottet i västra Elleholm och från Södra Cell/Mörrums Bruk som studsar mot 

växthusets väggar och därmed orsakar extra stora olägenheter för de närboende. Denna 

effekt av studsande ljud har påtalats vid synpunkter vid samrådet men har inte alls 

kommenterats av kommunen i kommunens svar vid granskningen.   

Kommentar: I samrådet inkomna synpunkter angående olägenheter kopplade till buller återgavs och 

kommenterades under rubriken ”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller” i 

samrådsredogörelsens inledande. Inkomna synpunkter föranledde att trafikbullerutredningen 

förtydligades avseende just risken för reflektioner och resonans av studsande ljud.  

Trafik  

Redan nu har mängden lastbilar ökat på Forsbackavägen även norr om växthusen, genom 

villaområdet i sydöstra delen av Mörrums samhälle. Om nya växthus istället anläggs i 

området mellan Byggesvägen och Forsbackavägen kan utfart från växthusen anläggas direkt 

ut mot Byggesvägen. Detta skulle avlasta Forsbackavägen betydligt och minska olycksrisken 

för de skolbarn som har sin busshållplats vid korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen. 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden, och som nu 

prövas, omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

planarbetet.    

Tidigare utbyggnad (2011)  

Vi är även emot upphävandet av strandskyddet på 36:1. Om man inte kunde hålla sig till 

planen förra gången, samt att man gjorde intrång i strandskyddet genom att bygga växthuset 

för nära ån, vad är det då som säger att man kommer hålla sig till upprättad plan och 

strandskydd denna gång? Vem kommer kontrollera att detaljplanen följs?  

När man byggde ut växthuset 2011 fraktades det dit mängder med makadam och det gjöts en 

betongram som växthuset står på. Detta kan inte anses som en enkel och reversibel 

konstruktion och vi kräver därför att Miljöförbundet gör ett tillsynsärende innan vidare 

planer görs. 
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Kommentar: Befintligt växthus bekräftas i planen. Byggnationen har både bygglov och 

strandskyddsdispens. Frågor kopplade till dessa beslut hanteras av byggnadsnämnden utanför aktuell 

planprocess. 

23. Mats Sjöholm, Elleholm 1:58 

Bifogas skrivelse från Per Abrahamsson som jag i alla delar stödjer. I yttrandet återges 

bestämmelser från Miljöbalken och dess förarbeten. Det är min uppfattning att kommunen i 

det fall ny detaljplan antas på Elleholm 35:1 kan stå i strid med bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

I övrigt vill jag tillföra följande i ärendet: 

1. Kommunen borde själva upprättat en ekonomisk konsekvensanalys för kommunens 

egen del respektive näringsidkarens möjlighet till uthålliga resultat över tid. Frågan är 

berättigad i den meningen att det inte är alldeles självklart, i någon 

näringsverksamhet, att en stor investeringen och utvidgning av en verksamhet alltid 

ger en positiv ekonomisk utveckling. Min erfarenhet som revisor under 25 år har 

visat på åtskilliga exempel på motsatsen. 

Kommentar: Kommunen har inte tagit del av eller själva upprättat någon ekonomisk 

konsekvensanalys. Frågan om näringsidkarens möjlighet till uthålliga resultat över tid prövas inte inom 

ramen för detaljplanen. 

2. Jag äger Å-stugan som ligger vid den befintliga anläggningens sydvästra hörn precis 

vid åkanten, med servitut i vägen, som leder ner till Å-stugan. Där ligger även ny 

servis, vatten, förberedande för kommunalt avlopp och fiber. Jag vill särskilt 

framhålla att det är gravt anmärkningsvärt och mycket upprörande att ingen har 

kontaktat mig i detta. Däremot har man på samtliga publicerade skisser över 

nybygget i dagspressen helt enkelt raderat både Å-stugan och vägen dit. Detta är 

oacceptabelt. 

Kommentar: Karlshamns kommun är medvetna om att in- och utfarten till fastigheten Elleholm 

1:58 idag genomkorsar planområde. Frågan hanteras i dialog mellan ägaren till Elleholm 1:58 och 

exploatören/Elleholm Tomatodling AB. Då en lösning ännu inte har kommit till stånd har området 

försetts med följande villkor för lov i plankartan: a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar 

framkomlighet förrän utfarten från Elleholm 1:58 och tillhörande servitut har flyttats.  

Elleholm Tomatodling AB har presenterat ett förslag på alternativ in- och utfart till stugan på 

Elleholm 1:58. I förslaget, som redovisas i planbeskrivningen, skulle stugan angöras norrifrån.  

För ledningarna gäller planbestämmelsen a1 - Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän 

flytt av ledningar och tillhörande rättigheter har kommit till stånd.  

Planhandläggaren har i övrigt varit i kontakt med ägaren till Elleholm 1:58 per telefon och fått till svar 

att han inte hade tid utan själv ville återkomma, vilket aldrig skedde.  

3. Under fiskesäsongen från april till september anländer svenskar, tyskar, danskar, 

finländare, belgare m fl nationaliteter till Å-stugan för laxfiske och rekreation i en 

idag charmig miljö med öppet landskap i söder och Mörrumsån i väster. Ett bygge 

av ett nytt stort glashus hade fullständigt raderat den öppna miljö som är idag. Å-

stugan kommer att bli helt avskärmad från de i dag öppna omgivningar i syd och 
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sydost. Det står utom allt tvivel att dessa gästande turister inte återkommer till den 

nu tilltänkta nya miljön. 

Kommentar: Kommunens bedömning är att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida fortsatt 

kommer att vara god samt att ett genomförande av planen inte påtagligt skulle skada turismen, 

friluftslivet eller fritidsfisket.  

4. Dessutom kommer vi att förlora de stora hararna som ständigt och gärna visar upp 

sig på åkern, Canadagässens viloplats och inte minst de hovrande rovfåglarna i 

termer av både Glada och ibland även Havsörn. Sannolikt står denna inskränkning 

mot djurlivet i planområdet i strid mot bestämmelserna i Miljöbalken. 

Kommentar: I den naturvärdesbedömning som gjorts beskrivs planområdet ha låga naturvärden. 

5. Det fanns ett förslag under 2018 från Länsstyrelsen om att utöka 

strandskyddsbestämmelsen till 300 meter i stora delar av Blekinge län som dessvärre 

kunde upphävas av Regeringen p g a en felaktig kungörelse. Det utökade 

strandskyddet omfattade även det område i den nya planen. Har kommunen tagit del 

av Länsstyrelsen argument till deras beslut om utökat strandskydd? Länsstyrelsens 

argument borde beaktats. 

Kommentar: Länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden, 

daterat 2021-03-24, som varit på remiss till och med 2021-06-30, berör inte planområdet.  

6. Vem eller vilka har kommunen tänkt ska ersätta oss sakägare, som inte ligger i 

planen, för värdeminskningar på våra fastigheter. Tänker kommunen att det 

kommer att bli enskilda rättsliga processer mot näringsidkaren? Hur har kommunen 

tänkt här? 

Kommentar: När det gäller oro för sänkta fastighetsvärden och ersättning hänvisas till 

sammanfattande kommentarer i dokumentets början då synpunkter kring dessa frågor har förekommit i 

flera yttranden.  

Bifogad skrivelse 
Jag motsätter mig fortfarande denna plan. Jag noterar att kommunen inte tagit någon hänsyn 
till det jag anfört i tidigare skrivelser i samband med samråd. Vi hänvisar till det jag tidigare 
framfört och vill framförallt trycka på följande punkter.  
 
Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 
mark eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön". Den 
tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, med 
tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 
stadsholmen och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsåns Natura 
2000-område, samt även framtida höjda havsnivåer.  
 

Kommentar: Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att ovan nämnda intressen påtagligt skadas.  

Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkter 

kring växthuset lokalisering har återkommit i flera yttranden. 
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Områdets höjd över havet  
Det är inte lämpligt att planera områden som man vet kommer att stå under vatten. Detta är 
inte långsiktigt hållbart. Kommunen har i sitt svar på synpunkter vid samrådet angett att: 
”Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte 
riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet 
system".  
 
För det första så är inte växthusen slutna system, vilket visats i studier (Läckage av 
bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne, Rapport 2019:16 Länsstyrelsen Skåne) 
och (Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra 
Sverige 2017-2018, CKB rapport 2019:1 Sveriges lantbruksuniversitet).  
Bekämpningsmedelsrester kommer därmed att hamna i Mörrumsån, som är Natura 2000-
område och föryngringsområde för bl.a. lax. Därför bör inte ytterligare växthus byggas som 
avvattnas direkt mot Mörrumsån. För övrigt sprang Södra Cells färskvattenledning läck 
under det befintliga växthuset för inte så länge sedan vilket fick till följd att stora mängder 
vatten fyllde upp golvet i växthuset och sedan rann direkt ut i Mörrumsån. Denna ledning 
går även under Elleholm 35:1 som nu detaljplaneras. Hela denna ledning är gammal och 
säkerligen kommer nya läckage uppkomma framledes. Lokalisering av nytt växthus på denna 
fastighet är därmed olämpligt. 
 
För det andra konstaterar jag att kommunen inte alls tagit hänsyn till att vid framtida höjda 
havsnivåer kommer växthusen inte längre att kunna användas. Om marken fortsättningsvis 
bibehålls som jordbruksmark kommer den att övergå till våtmark, som även den kan 
användas till livsmedelsproduktion via betesdjur. Om den fylls med stenmaterial och bebyggs 
med växthus kommer marken däremot vara förstörd.  
Det finns en rapport från EASAC publicerad i juni 2021, (A sea of change: Europe's future 
in the Atlantic realm) där europeiska forskare som utsetts av ländernas vetenskapsakademier 
i två års tid gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser 
klimatförändringar kan orsaka. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste 
förbereda sig för en ökning av havsnivån under perioden fram till år 2100.  
I planförslaget saknas strategi hur området skall kunna återställas i framtiden då höjda 
havsnivåer omöjliggör odling i växthusen. 
 

Kommentar: Enligt länsstyrelsens riktlinjer gäller för närvarande en lägsta grundläggningsnivå på 

2,5 m för verksamheter varför plankartan har försetts med bestämmelsen: Byggnader ska utformas och 

utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH 

2000) inte skadar byggnaden. Odling i växthus sker företrädesvis en bit ovan mark vilket minskar 

risken för att bekämpningsmedel ska nå Mörrumsån vid en översvämning. Kommunen hänvisar i övrigt 

till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna avseende 

översvämningsrisken har återkommit i flera yttranden. 

Odlingsvärd jordbruksmark  
Åkermark är en begränsad resurs (Prop 1985/86:3, sid 53). Miljöbalken 3 kap 4§: 
"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." 
Utvidgning söderut längs Mörrumsån av ett privat företag är inte ett väsentligt 
samhällsintresse. Kommunen har inte visat att utökning av växthusproduktionen i 
kommunen skulle vara omöjlig att tillgodose på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
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Om endast alternativ som innebär exploatering av jordbruksmark finns bör en lösning väljas 
som skadar värdena knutna till jordbruksmarken så lite som möjligt. Hög 
produktionsförmåga och/eller höga kulturmiljö- eller naturvärden bör undantas och platser 
med lägre värden väljas för exploateringen. Detta har stöd i proposition 1985/86:3, bland 
annat på sid 54.  
 
Annan åkermark av betydligt sämre beskaffenhet finns att tillgå, tex mellan Byggesvägen och 
Forsbackavägen öster om det befintliga växthuset.  
 
Även om det finns möjlighet att producera livsmedel i växthusen så kan växthus anläggas i 
princip var som helst. Den växthusodling som planeras har inte behov av åkerjorden, 
plantorna odlas i stenullsmaterial. Med en ökande befolkning i världen kommer behovet av 
åkermark för produktion av livsmedel att öka, samtidigt som arealen åkermark kommer att 
minska pga bl.a. ökad ökenspridning orsakad av global uppvärmning. Att då bebygga en av 
de bästa åkermarkerna i kommunen är inte långsiktigt hållbart.  
 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden. 

Riksintressen  
Marken ligger i sin helhet inom riksintresse för bl.a. naturvård, friluftsliv, turism och 
kulturmiljövård. Öster om Elleholmsvägen/Forsbackavägen befinner man sig utanför 
riksintressena. Genom att utöka växthusodlingen österut så exploaterar man mark som inte 
berörs av dessa riksintressen. Kommunen hänvisar till att det inom planområdet (dvs söder 
om det befintliga växthuset) är nära till ledningar. Eftersom det även är nära till ledningar 
öster om det befintliga växthuset så anser jag att detta inte är ett argument för att bygga 
söderut vid Mörrumsån.  
 
Så långt det är möjligt bör exploateringsverksamhet styras till sådana platser att de markoch 
vattenområden som har särskilt stora värden ur bevarandesynpunkt skyddas mot ingrepp 
(Prop 1985/86:3 sid 64).  
 
Enligt utredning PM Systemanalys Karlshamn från år 2013 anges att man ej bör bygga för 
öppna ytor och att man skall bibehålla utblickar mot Mörrumsån från större vägar. En 
utbyggnad vid Mörrumsån skulle påverka utsikten från Elleholmsvägen/Forsbackavägen 
samt miljön vid ån på ett oåterkalleligt och markant sätt. Ett genomförande av detaljplanen 
skulle därför väsentligen förändra områdets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada 
riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv etc. I ett regeringsbeslut 2012-06-07 rörande 
detaljplan i Båstad kommun slås fast att även åtgärder som planeras utanför ett 
riksintresseområdes geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. I beslutet nämns 
vidare att lokala intressen (som bedöms påtagligt skada ett riksintresse) inte kan vägas mot 
riksintressen samt att tidigare negativ påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta 
ytterligare skada.  
 
För närvarande utreder Länsstyrelsen utökning av strandskydd från 100 meter till 300 meter 
inom ett antal områden. Avståndet 300 meter sammanfaller mycket väl med storleken på de 
riksintressen som omger Mörrumsån vid Sjöborg på fastigheten Elleholm 35:1. Detta 
område ter sig därför väldigt väl lämpat för att vara strandskyddat 300 meter.  
Kommunen anger att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att öka och att II i 
nuläget är det olämpligt att vandra längs ån under odlingssäsong". Det är uppenbart att 
kommunens företrädare saknar lokalkännedom och tydligen är de inte införstådda med att 
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det finns en vandringsstig längs ån mellan den odlade marken och strandbrinken, en stig som 
går utmärkt att använda året runt.  
 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende berörda riksintressen har återkommit i flera yttranden. 

Översiktsplanen  
Det flacka, öppna relativt ofördärvade å-landskapet öster om Mörrumsån, väster om 
Elleholmsvägen uppfattas tydligt i första hand från Elleholmsvägen från korsningen 
Forsbackavägen i Östra Elleholm. Landskapet, sett mot väster från vägen, är en mycket 
vacker och särpräglad pastoral miljö som utgör ett viktigt omland för upplevelsen av 
kulturmiljön runt Elleholm. En större växthusodling som tar hela åkern i anspråk avskärmar 
och tar helt bort detta mycket höga landskapsvärde av en typ som översiktsplanen (se ÖP s. 
32 -37) tydligt anger bör bevaras. Det öppna landskapet runt ån uppfattas inte främst från 
området i åns absoluta närhet, utan även i högsta grad från vägen som utgör den upplevda 
gränsen mellan industrimarken och ålandskapet/ jordbruksmarken. Jag anser att förslaget 
strider mot översiktsplanens intentioner på denna punkt.  
 
”Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att läsa 
landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så lång 
som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att 
föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser förläggs inne i de slutna 
landskapspartierna" (ÖP för Karlshamns kommun s. 32). 
 
Översiktsplanen anger att området väster om Karlshamn till Mörrum skall utvecklas för 
verksamheter och växthus nämns i översiktsplanens avsnitt om Elleholm.  
 
Jag anser dock att avvägningen mellan dessa mål och ÖP:s ambitioner vad gäller 
landskapsbild som är beskrivna i ÖP samt riksintressen/EU- intressen (Natura 2000) för 
naturvärden måste göras på ett bättre sätt, sammanvägt, vad gäller lokaliseringen av förslaget. 
- Detta med tanke på att det finns andra fullt möjliga placeringar av verksamheten i områdets 
närhet som på intet sätt skulle ge lika stora negativa följder på landskapsbilden, på 
naturvården och på kulturvården som det nu aktuella förslaget.  
 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende planens förenlighet med översiktsplanen och påverkan på landskapsbilden har 

återkommit i flera yttranden. 

Allmänna och enskilda intressen  
Man skall vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Jag 
anser att kommunen i detta fall gör en felaktig avvägning dvs kommunen ser mer till det 
enskilda intresset för växthusföretaget (ekonomiska aspekter gällande företagets 
infrastruktur) än det allmänna intresset att värna riksintressena för friluftsliv, kulturmiljövård 
och Mörrumsåns Natura 2000-område.  
 
I förarbetena till Miljöbalken (Prop 1997/98:45) anges att: "Det innebär bl.a. att kortsiktiga 
ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt 
väsentliga värden som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts".  
 

Kommentar: Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Karlshamns kommun vidhåller att det är möjligt att kombinera en utveckling av 

traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att allmänna intressen påtagligt skadas.  
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Kommunen hänvisar i övrigt till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då många av 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

Buller  
Kommunen hänvisar till en bullerutredning. Denna utredning har inte tagit hänsyn till buller 
från stenbrottet i västra Elleholm och från Södra Cell/Mörrums Bruk som studsar mot 
växthusets väggar och därmed orsakar extra stora olägenheter för de närboende. Denna 
effekt av studsande ljud har påtalats vid synpunkter vid samrådet men har inte alls 
kommenterats av kommunen i kommunens svar vid granskningen.  
 

Kommentar: De synpunkter angående olägenheter kopplade till buller återgavs och kommenterades 

under rubriken ”Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller” i samrådsredogörelsens inledande 

del. Inkomna synpunkter föranledde att trafikbullerutredningen förtydligades avseende just risken för 

reflektioner och resonans av studsande ljud.  

Trafik  
Redan nu har mängden lastbilar ökat på Forsbackavägen även norr om växthusen, genom 
villaområdet i sydöstra delen av Mörrums samhälle. Om nya växthus istället anläggs i 
området mellan Byggesvägen och Forsbackavägen kan utfart från växthusen anläggas vid den 
allra östligaste delen av Elleholmsvägen alternativt direkt ut mot Byggesvägen. Detta skulle 
avlasta Forsbackavägen betydligt och minska olycksrisken för de skolbarn som har sin 
busshållplats vid korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen. 
 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden, och som nu 

prövas, omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

planarbetet.  

24. Nils Abrahamsson, Elleholmsvägen  

Kompletterande yttrande till detaljplan 2017/3996 

Jag håller fast vid alla mina tidigare inlämnade synpunkter såväl vid samrådet 2018 som det 

tidigare granskningsyttrandet. 

Granskningshandlingarna har inte ställts ut i Mörrum eller Elleholm vilket är en brist. 

Karlshamns kommun har på grund av pandemin valt att stänga Mörrums bibliotek och inte 

sett till att handlingarna har funnits fysiskt tillgängliga på något annat sätt i trakten. 

Kommentar: Synpunkten noteras och lyfts internt.  

Karlshamns kommun menar att de har strävat efter att ha en öppen och transparent dialog 

kring planförslaget och att ett första möte för berörda ägde rum den 24 augusti 2018. 

Ett möte ägde visserligen rum då men det innebär inte alls någon transparens. 

Utredningar som ligger till grund för detaljplaneansökan är daterade mellan 2013 och 2015. 

Om det hade funnits en verklig ambition från kommunens sida att vara transparent i ärendet 

hade informationsmöte naturligtvis ägt rum då. 

Kommentar: Planarbetet initierades och påbörjades först 2018, varför något informationsmöte inte 

kunde hållas tidigare.  
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Karlshamns kommun verkar tro att det ska växa upp någon sorts vegetation på olika platser 

som ska fungera som barriär både för sikt och framtida belysning. Om det förblir öppet 

vilket är högst troligt kommer den effekten att utebli. Det finns ingen skötselplan för detta. 

I en tidningsartikel från BLT från den 20 november 2017 anges: 

“Belysning avstår man från tills den mindre energikrävande LED-tekniken utvecklats.” Detta 

tolkar jag som att det kommer att bli belysning i framtiden eftersom jag inte har sett någon 

dementi. 

Det är olämpligt med upplysta områden i de här miljöerna vilket också tidigare har påtalats 

även om det i kommentarerna står att det inte ska vara upplyst nattetid enligt uppgift. Det 

gäller nu men kan ändras i framtiden. Den uppgiften är ingen garanti och har inte förmedlats 

på något annat sätt än genom samrådsredogörelsen. Påverkan på både människor och miljö 

kan ske även om belysningen är släckt några timmar på natten. 

Kommentar: Växthuset kommer enligt uppgift inte att vara belyst nattetid. Om belysning blir 

aktuellt i framtiden kommer mörkläggningsväv att sättas upp.  

Jag motsätter mig att jorden den 24 augusti 2018 kallade kommunen till ett första informationsmöte i 

Rådhussalen, till vilket planens närmaste grannar bjöds in tas bort från åkern i den här detaljplanen. 

Den ska kunna återställas i framtiden och odlingsteknik ska inte begränsas för all framtid. 

Det finns inte någon beskrivning av jorden men i “Undersökning av betydande 

miljöpåverkan” står det att: 

“Vid byggnation på platsen kommer jord komma att sammanpressas och täckas.” 

Detta är inte samma sak som att den ska schaktas bort. Någon beskrivning av vad som ska 

ske därefter med jorden finns inte. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark har återkommit i flera 

yttranden.  
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Ej tillgodosedda synpunkter 
Nedan listas ej tillgodosedda synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i planen. 

Många av de inkomna synpunkterna avser förhållanden som inte kan regleras i planen 

eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. Dessa synpunkter 

redovisas inte nedan.  

 Blekinge museum förespråkar att skyddsområdet utökas till 200 meter eller att 

maximal nockhöjd halveras för att bevara det öppna landskapsområdet kring 

fornlämningen.  

 Hannelore Kotzurek kräver att det görs nya utredningar avseende trafik och buller. 

 Den goda jorden, Hannelore Kotzurek, Nils Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson, 

Per Abrahamsson, Katrin Arvidsson, Niklas Svensson, Ann Magnusson, Dennis 

Magnusson, Martin Mattsson, Linda Mattsson, Maj-Britt Mattsson och Mats 

Sjöholm framför att det i planförslaget saknas strategi för hur området skall kunna 

återställas och användas i framtiden. 

 Hannelore Kotzurek, Nils Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson, Per Abrahamsson, 

Katrin Arvidsson, Niklas Svensson, Anders Henriksson, Liselotte Henriksson, 

Johannes Nilsson, Johanna Nilsson, Ann Magnusson, Dennis Magnusson, Martin 

Mattsson, Linda Mattsson, Maj-Britt Mattsson och Mats Sjöholm menar att planen 

har negativ påverkan på landskapsbilden och på boendes utsikter. 

Överklaga  
De som berörs av planförslaget och har synpunkter måste framföra dessa skriftligt under 

samråds- eller granskningsskedet för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att 

anta detaljplanen.  

Om ett överklagande kommer in till kommunen gör kommunen endast en rättidsprövning. 

Det är därefter den överprövande instansen, det vill säga domstolen, som gör bedömningen 

om beslutet får överklagas och om den som överklagat är besvärsberättigad. Kommunen kan 

aldrig neka någon att överklaga. 

Detaljplanen går att överklaga i tre veckor efter det att beslut om antagande har publicerats 

på kommunens anslagstavla. Överklagan skickas till kommunen, som sedan skickar det 

vidare till domstolen. 

Samlad bedömning  
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att det, förutom vissa redaktionella ändringar, ska 
göras följande mindre ändringar av planförslaget jämfört med granskningshandlingen:  

 
Plankartan 

 Högsta nockhöjd har ändrats från 7,5 till 7 meter. 

 Plankartan kompletteras med u-område i enlighet med Karlshamn Energi AB:s 

yttrande.  

 Bestämmelsen a1 ändras till: Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän 

flytt av ledningar och tillhörande rättigheter har kommit till stånd.  

 Bestämmelsen a1 tas bort för den del av u-området som tillkommit söder om 

Elleholm 6:7. 
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Planbeskrivning 

 Texten under rubriken ”Förklaring av planbestämmelserna” uppdateras avseende de 

ändringar som gjorts i plankartan. 

 Texten förtydligas i enlighet med lantmäteriets synpunkter. 

 Under ”Genomförandeekonomi” kompletteras texten med ”Åtgärder på det statliga 

vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av 

exploatören. Vid åtgärder inom vägområdet ska Trafikverket kontaktas”.  

 Under rubriken ”Avfallhantrering” ändras texten i enlighet med VMAB:s synpunkter 

samt kompletteras med ny information. 

Ändringarna bedöms inte vara av väsentlig karaktär och någon förnyad granskning behöver 

inte genomföras.  

 

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 13 december 2021.  

Medverkande tjänstepersoner  
Granskningsutlåtandet har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på 

Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd 

med berörda kommunala tjänstepersoner. 

 

Karlshamn, den 28 september 2021 

 

 

 

Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 

Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 

337



Samrådsredogöresle 
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Karlshamns kommun 2021-05-11 
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Hur har samrådet gått till?  
Samråd om detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 15 oktober - 5 november 2018. 

Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn, 

samt på biblioteket i Mörrum. 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 11 oktober 2018 

och infördes i ortstidningarna lördagen den 13 oktober 2018. Kopia på kungörelse samt 

samrådshandlingar sändes torsdagen den 11 oktober 2018 till Länsstyrelsen i Blekinge län, till 

kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 14 augusti 2018 samt till övriga 

berörda enligt upprättad sändlista. 

 

Den 25 oktober 2018 hölls ett välbesökt samrådsmöte som var öppet för allmänheten. 

Samrådet filmades och sändes i realtid på kommunens hemsida. De synpunkter som 

framkom under mötet sammanfaller till stor del med de synpunkter som framförts i inkomna 

yttranden som redovisas i denna samrådsredogörelse. 

 

Under samrådstiden inkom också namninsamlingar där de som skrivit på motsätter sig 

planförslaget. Dessa finns att tillgå på stadsbyggnadsavdelningen. 

Samråd om behovet av miljökonsekvensbeskrivning 
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.  

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få 

betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan och bygglagen (PBL) inte 

krävs. Samråd med Länsstyrelsen Blekinge Län har genomförts 2018-08-24 och de 

instämmer i kommunens bedömning att planen inte bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan. 

Läsanvisning  
För att möjliggöra en snabb överblick över samrådets viktigaste frågor finns en 

sammanfattning i början av samrådsredogörelsen. I sammanfattningen kommenteras 

frågeställningar som ofta återkommit i inkomna yttranden.  

Yttranden återges ibland sammanfattade och kommentarer ges med kursiv text. Samtliga 

yttranden finns i sin helhet tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, 

Kommunstyrelseförvaltningen. 

På frågor som inte behandlas i sammanfattningen återfinns kommunens kommentar efter 

respektive yttrande.  

I slutet av samrådsredogörelsen redovisas en samlad bedömning om vilka behov av 

komplettering eller revidering av planförslaget som identifierats samt vilka synpunkter som 

inte tillgodosetts. Samrådsredogörelsen avslutas med en redovisning av fortsatt planarbete.  
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Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 37 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  2018-11-12   
2. Lantmäteriet   2018-10-22   
3. Miljöförbundet Blekinge Väst  2018-11-05  
4. Kommunstyrelsen   2018-11-06   
5. Omsorgsnämnden   2017-10-17  
6. Tekniska nämnden   2018-11-02   
7. Fritidsnämnden   2018-11-05   
8. Räddningstjänsten Västra Blekinge  2018-10-18   
9. Trafikverket   2018-11-05   
10. E.ON Elnät Sverige AB   2018-11-06   
11. Telia Sverige AB   2019-03-19  
12. Svenska kraftnät   2018-11-26  
13. Blekinge museum   2018-11-05   
14. Naturskyddsföreningen   2018-11-05 
15. Mörrums hembygds- och fornminnesförening 2018-11-05 
16. Svenska Kyrkan   2018-11-02 
17. Södra Cell Mörrum   2018-10-31 
18. Försvarsmakten   2018-10-24 
19. Elleholms hembygds- och sockenråd  2018-10-19 
20. LRF Sydost   2018-10-17 
    

Enskilda 

21. Mats Sjöholm, Elleholm 1:58  2018-11-05 
22. Anders Henriksson, arrendator Elleholm 35:1 2018-11-05  
23. Carl-Inge Johansson, Elleholm 44:1  2018-11-05 
24. Jan-Erik Nilsson Elleholm 6:8, 6:9  2018-11-05 
25. Lars Bok och Ann-Charlotte Halling Bok,   

Elleholm 7:4 och 11:1   2018-11-05 
26. Hannelore Kotzurek, Elleholm 36:2  2018-11-05 
27. Anna-Britt och Gunnar Halling, Elleholm 31:1 2018-11-05 
28. Gun Öhman Mattsson och Ingemar Mattsson,  

Hästaryd 3:76   2018-11-05  
29. Martin och Linda Mattsson, Elleholm 2:4  2018-11-02 
30. Maj-Britt och Christer Mattsson, Elleholm 2:4 2018-11-02 
31. Fredrik Sigurdson, kyrkoherde  2018-11-05 
32. Niklas Svensson Katrin Arvidsson,  

Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7   2018-11-02 
33. Nils Abrahamsson Elleholm 35:3  2018-11-04 
34. Eddie Ekberg, Elleholm 10:5  2018-11-04 
35. Gunilla Abrahamsson, Elleholm 35:3  2018-10-30 
36. Eva Jörgensen, Elleholm 26:2  2018-10-19 
37. Per Abrahamsson, Elleholm 35:3  2018-10-30  
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Sammanfattade kommentarer 
Nedan följer en sammanfattning av ofta förekommande synpunkter i yttranden från enskilda 

med kommunens sammanfattade kommentarer. När synpunkter i samrådsredogörelsen kan 

härledas till någon av nedanstående rubriker görs hänvisning hit.  

Föreslagen lokalisering  

I ett flertal yttrande framförs synpunkten att platsen, av många skäl, som återges i kommande 

rubriker nedan, är olämplig för placering av växthus och att en annan lokalisering borde 

övervägas. I samband med synpunkten hänvisas till gällande lagstiftning: 

 Miljöbalken, 2 kap 6§:  

"För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön". 

 Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§: 

"Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning". 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som inkommit till byggnadsnämnden och som nu prövas 

omfattar endast angiven plats, varför inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för 

planarbetet.  

Planläggning ska, enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §, syfta till att mark- och vattenområden används 

för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. En 

utveckling av befintlig produktion av livsmedel i växthus, på mark som idag redan är ianspråktagen för 

odling, bedöms vara effektiv, resurssnål, och miljövänlig eftersom växthuset värms upp av spillvärme från 

närliggande industri. Att befintlig infrastruktur i övrigt kan nyttjas bidrar också till att planerad 

användning i dessa delar medför god hushållning.  

När det gäller människors hälsa och miljö är bedömningen att odling i växthus, i jämförelse med odling 

på friland, minskar risken att föroreningar sprids till grundvatten och Mörrumsån. Om odlingen på 

friland nära ån upphör, så reduceras även risken för försurning.  

I Elleholm finns ett flertal riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, friluftsliv, turism 

och fiske. Karlshamns kommun menar att det är möjligt att kombinera en utveckling av traktens 

verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan att befintliga riksintressen eller ovan nämnda värden 

påtagligt skadas.    

Förenlighet med översiktsplanen, Karlshamn 2030 

I ett flertal yttrande framförs synpunkten att planförslaget strider mot Karlshamns 

översiktsplan. Det hänvisas bland annat till det tematiska utvecklingsområdet Landsbygd, kust 

och hav.  

Kommentar: I det tematiska utvecklingsområdet Landsbygd, kust och hav redovisas kommunens 

viljeinriktningar, ställningstaganden och rekommendationer på ett generellt plan. Utvecklingsområdet är 

en del av dokumentet Utvecklingsstrategier, som i sin tur är en viktig del av Karlshamns översiktsplan, 
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Karlshamn 2030. Karlshamns kommun har i samma dokument tagit ställning till att den 

huvudsakliga utvecklingsinriktningen för just området K. Elleholm ska vara verksamheter. Vidare 

anges att det ska upprättas en ny detaljplan över området med huvudsyfte att möjliggöra etablering av 

livsmedels- och prydnadsväxtproducenter, såväl i växthus som på friland, samtidigt som områdets värden 

för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, turism och fiske ska beaktas. Kommunens ställningstagande 

är att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning 

I flera yttranden ställer man sig frågande till kommunen ställningstagande att det inte behövs 

någon miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Vidare ifrågasätts en del av de 

bedömningar som gjorts i dokumentet ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. 

Kommentar: Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller sådan sårbarhet och 

att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av sådan omfattning att denna 

kan väntas leda till 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. Bedömningen beskrivs mer utförligt i bilagan ”Undersökning av 

betydande miljöpåverkan”.  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens ställningstagande i sitt yttrande över underlag om behovet av 

miljöbedömning, daterat 2018-08-24 och i samrådsyttrandet, daterat 2018-11-12. 

Dokumentet ”Undersökning om betydande miljöpåverkan” har uppdaterats och kompletterats på ett flertal 

punkter. Bland annat görs en utförligare beskrivning av detaljplanens påverkan på miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer.   

Riksintressen 

I ett flertal yttranden uppges att ett genomförande av detaljplanen skulle skada berörda 

riksintressen för kulturmiljövården, naturvården och friluftslivet samt att 100 meters 

strandskydd inte är tillräckligt för att skydda riksintressena. I samband med synpunkten 

hänvisas till gällande lagstiftning: 

 Miljöbalken, 3 kap 6§: 

"Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur 

eller kulturmiljön... Områden som är av riksintresse för naturvården, 

kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första 

stycket". 

 Miljöbalken, 4 kap 2§:  

"Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: Åsnen med öar och strandområden 

och områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till 

Pukaviksbukten och Listerlandet". 

Kommentar: I Elleholm finns ett flertal riksintressen som berörs av planförslaget. Samtliga 

riksintressen och planens konsekvenser kopplade till dessa finns redovisade i planbeskrivningen.  
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Detaljplanen omfattar inte längre den strandskyddade remsan längs ån, med undantag för den del som 

redan är ianspråktagen av befintligt växthus. Kommunen vidhåller att strandskyddet på 100 meter från 

Mörrumsån utgör ett tillräckligt långt avstånd för att ett genomförande av planen inte påtagligt ska 

skada befintliga värden avseende natur, kultur och friluftsliv. När det gäller riksintresset för 

kulturmiljövården och fornlämningsmiljön så måste en arkeologisk utredning utföras innan markarbeten 

påbörjas. Detta i syfte att ta reda på om fornlämning berörs av planerad åtgärd.  

Karlshamns kommun menar att det är möjligt att kombinera en utveckling av det lokala näringslivet, i 

det här fallet tomatodlingen, utan att berörda riksintressen påtagligt skadas.  

Strandskydd 

Några synpunkter handlar om länsstyrelsens förslag på utökat strandskydd på 300 meter för 

vissa områden och om dess påverkan på planförslaget. 

Kommentar: Länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden, 

daterat 2021-03-24, är för tillfället ute på remiss men omfattar inte planområdet. Planbeskrivningen 

har uppdaterats kring denna fråga. 

Turism, friluftsliv och fritidsfiske  

I ett flertal yttranden anses byggnation enligt planförslaget ha en negativ inverkan på 

turismen, friluftslivet och fisket i Mörrumsån. Det anges att det inte är en långsiktigt god 

hushållning att bebygga detta område med växthus och att tillgängligheten till ån kommer att 

minska radikalt. I samband med synpunkterna hänvisas till följande lagstiftning: 

 Plan och Bygglagen 2 kap 3§: 

 "Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö 

och klimataspekter ....främja...en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 

energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt". 

 Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§: 

"Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning". 

Kommentar: Kommunens bedömning är att tillgängligheten till Mörrumsåns östra sida kommer att 

öka då marken inte längre kommer att odlas ända ut till strandkanten. I nuläget är det olämpligt att 

vandra längs ån under odlingssäsong då man beträder mark med pågående odling. Kommunens 

bedömning är att ett genomförande av planen inte påtagligt skulle skada turismen, friluftslivet eller 

fritidsfisket.  

Landskapsbild och utsikter 

Många synpunkter handlar om att planförslaget skulle ha en negativ påverkan på 

landskapsbilden och en del boendes utsikter. 

Kommentar: Det är ofrånkomligt att ett storskaligt växthus kommer att förändra landskapsbilden 

och siktlinjer i området. Hur naturupplevelsen påverkas beror bland annat på vilken växtlighet som 

kommer att tillkomma på det 100 meter breda område mot ån som inte får bebyggas. Avståndet till det 

nya växthuset kommer att vara ännu längre. Om marken inte längre odlas kan vegetation på sikt 
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komma att utgöra en barriär mot det nya växthuset och den stora industrin Södra Cell Mörrum, som i 

dagsläget dominerar utsikten i öster.  

Brukningsvärd jordbruksmark  

I flera yttranden framförs sammanfattningsvis att det inte är god hushållning att ta 

brukningsvärd jordbruksmark i anspråk när växthuset inte är i behov av matjord för 

odlingen. I samband med synpunkten hänvisas till följande lagstiftning: 

 Plan och bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ "Mark- och vattenområden 

skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 

hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning"  

 Miljöbalken 3 kap 4§: "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".  

Kommentar: Skyddet av jordbruksmark som återfinns i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) anger 

bland annat att jordbruksmark är av nationell betydelse och ska skyddas från exploatering. Vidare 

gäller att brukningsvärd jordbruksmark endast får bebyggas såvida bebyggelsen utgör ett väsentligt 

samhällsintresse och intresset inte kan tillgodoses på annan mark. Vid ställningstagande om 

jordbruksmarken skall betraktas som brukningsvärd enligt MB 3 kap 4 § bör hänsyn tas till 

avkastningsförmåga, brukbarhet och arrondering (fältform, storlek och total areal inom ett rimligt 

brukningsavstånd). 

Brukningsvärd jordbruksmark tas vid ett genomförande av planen i anspråk för odling i växthus. Då 

jordbruksmarken tas i anspråk, om än för annan odling, så kan valet av odlade grödor komma att 

begränsas. Avkastningen av grönsaker bedöms å andra sidan öka, då odling kan ske över en längre 

period av året, vilket är positivt ur ett samhällsperspektiv. En ökad produktion av svenska livsmedel 

utgör ett väsentligt regionalt och nationellt samhällsintresse. Förutsättningarna för att uppförandet av 

växthuset ska kunna ske på ett effektivt, resurssnålt och hållbart sätt är direkt kopplade till det 

befintliga växthuset och den infrastruktur som byggts upp kring befintlig verksamhet. Med anledning av 

detta är bedömningen att intresset inte kan tillgodoses på annan mark. 

I närområdet finns god tillgång på brukningsvärd jordbruksmark. Detaljplanen, vars enda användning 

är Odling, medger även fortsättningsvis odling på friland.  

Översvämningsrisk och dagvattenhantering 

I ett flera yttranden framförs synpunkter kring dagvattenhantering och översvämningsrisk. 

Kommentar: En dagvattenutredning som bland annat redovisar hur dagvatten och skyfall kan 

omhändertas har tagits fram. I dagvattenutredningen redovisas beräknade volymer för 

fördröjningsmagasin utifrån olika förutsättningar och tänkt exploatering. 

Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell översvämning inte riskerar att bidra 

till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning sker i ett slutet system.  
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Olägenheter kopplade till ljusföroreningar och buller 

I flera yttranden uppges att belysningen av växthusen kommer att vara en olägenhet för 

människor. Vidare anges att ljusföroreningar även kan ha en negativ påverkan på laxfisk och 

ål i Mörrumsån. 

I flera yttranden uppges vidare att boende vid de befintliga växthusen idag störs av att buller 

från Södra Cell Mörrum studsar mot glasväggen och att en utbyggnad skulle förvärra 

olägenheten. 

Kommentar: När det gäller risken för ljusföroreningar så bedöms risken för störning vara störst 

under mörka årstider. Växthuset kommer enligt uppgift inte att vara belyst nattetid. Växtligheten 

längs Mörrumsån bidrar till minska ljusinstrålningen mot ån. På sikt kan ökad växtlighet ge ett ännu 

bättre skydd. 

En trafik- och bullerutredning har tagits fram. Beräkningar visar att den nya byggnaden inte bedöms 

medföra några betydande reflektioner. Eventuella resonanseffekter påverkar inte bostäder kring den nya 

byggnaden utan uppstår i så fall inuti byggnaden. 

När det gäller människors hälsa och miljö har verksamhetsutövaren ett stort ansvar. Enligt 2 kap. 3 § 

miljöbalken gäller att: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. 

Befintligt växthus  

Många har synpunkter på det befintliga växthuset och byggnadsnämndens hantering av 

bygglov och strandskyddsdispens kopplade till detta.  

Kommentar: Befintligt växthus bekräftas i planen. Byggnationen har både bygglov och 

strandskyddsdispens. Frågor kopplade till dessa beslut hanteras av byggnadsnämnden utanför aktuell 

planprocess. 

Trafik 

I ett flertal yttrande uttrycks oro över trafiksituationen i området och den trafikökning 

utbyggnaden av tomatodlingen kommer att medföra. 

Kommentar: En trafikutredning har tagits fram. Denna visar bland annat på åtgärder som kan 

vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.  

Avfallshantering 

I flera yttranden framförs synpunkter på tomatodlingens hantering av organiskt avfall. 

Kommentar: Allt organiskt avfall (kompost) transporteras idag bort för omhändertagande av 

Västblekinge Miljö AB, vilket även fortsättningsvis kommer att ske.  
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Medborgardialog 

I ett antal yttranden framförs att dialogen med berörda grannar har varit bristfällig. 

Kommentar: Det har varit kommunens strävan att ha en öppen och transparant dialog kring 

planförslaget och den 24 augusti 2018 kallade kommunen till ett första informationsmöte i 

Rådhussalen, till vilket planens närmaste grannar bjöds in.  

Initialt var intentionen från exploatörenens sida att en överenskommelse skulle träffas med ägarna till 

närliggande fastigheter, Elleholm 6:5, 6: 6 och 6:7. Karlshamns kommun var sammankallande till ett 

inledande dialogmöte den 3 september 2018 där båda parter och kommunens representanter deltog. I 

övrigt har dessa förhandlingar varit privata angelägenheter. 

Den 25 oktober 2018 hölls ett allmänt välbesökt samrådsmöte i Rådhussalen. Samrådsmötet filmades 

och sändes i realtid på kommunens hemsida. 

Då någon överenskommelse mellan exploatör och ägarna till fastigheterna, Elleholm 6:5, 6: 6 och 6:7, 

aldrig kom till stånd, fortsatte de fastighetsrättsliga diskussionerna, och den 15 mars 2019 kallade 

kommunen till ett möte i Rådhuset där fastighetsägarna, advokat, planhandläggare, 

stadsarkitekt/stadsbyggnadschef, exploateringsingenjör och kommunjurist deltog. Då redogjordes för vad 

som gäller juridiskt avseende inlösen och ersättning.  

Synpunkter kring rätten till ersättning 

I flera yttrande anges att man som ägare till närliggande fastighet kommer att påverkas 

negativt av ett genomförande av detaljplanen. Det framförs bland annat en oro för att 

byggnation enligt planen skulle sänka värdet på deras fastighet och kopplat till detta framförs 

krav på ersättning.  

När det gäller betydande olägenhet så säger plan och bygglagen 2 kap 9 §: Planläggning av 

mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, 

skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet 

eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Kommentar: Byggnation enligt planförslaget kommer att förändra landskapsbild och siktlinjer i 

området men kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte medför en sådan 

påverkan som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Det finns inga ersättnings- eller inlösenregler i plan- och bygglagen eller fastighetsbildningslagen som är 

tillämpliga i det här fallet. Eventuella krav på ersättning eller inlösen hanteras enligt miljöbalken, 32 

kap, miljöskada. Detta innebär att den som vill ha ersättning får ansöka om stämning hos mark- och 

miljödomstolen efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Ersättningsskyldig blir den som bedriver eller 

låter bedriva en skadegörande verksamhet i egenskap av fastighetsägare eller verksamhetsutövare. 
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 

och övriga sammanslutningar 
 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län 

Planens syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 

försäljning. Samtidigt syftar planen till att värna natur- och kulturvärden längs Mörrumsån. 

Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 

prövas av länsstyrelsen. 

Behovsbedömning 

Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få 

betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte 

krävs. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintresse 

Området ligger inom riksintresseområdet för naturvård, friluftsliv och kulturvård enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken (MB). En översiktlig inventering 2015 anger att strandkanten till 

Mörrumsån har höga naturvärden som bör beaktas. Området närmast Mörrumsån kommer 

att planläggas som natur vilket minskar risken för påverkan vid ett genomförande av 

planförslaget. Området omfattas även av det geografiska riksintresset för det rörliga 

friluftslivet enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB. 
Mörrumsån ingår i Natura 2000-nätverket och omfattas av habitatdirektivet. Intresset 

bedöms inte påverkas negativt utifrån förslaget till detaljplan. 

Mörrumsån angränsar planområdet och omfattas av riksintresse för skyddade vattendrag 

enligt 4 kap. 6 § MB samt riksintresse för yrkesfiske för vattendrag enligt 3 kap. 5 § MB. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresset inte bedöms påverkas negativt 

av ett genomförande av detaljplanen. 

Kommentar: Området närmast ån och dess naturvärden som i samrådshandlingarna var planlagt 

som NATUR, ingår inte längre i planområdet. Förändringen bedöms inte påverka ovanstående 

riksintressen negativt. 

Den nya byggnationen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. 

Flygplatsen, 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  
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(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. 

Kommentar: Ronneby flygplats, Försvarsmakten och Luftsfartsverket har fått möjlighet att yttra sig 

i ärendet. Ronneby flygplats hänvisar alla remisser och frågor rörande hinderfrågor till försvarsmakten. 

Försvarsmakten hade inget att erinra mot förslaget. Luftfartsverket avskrev ärendet med hänvisning till 

att det endast är detaljplaner med byggnation högre än 20 meter över mark eller vattenytan som skall 

remitteras till LFV. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Förorenade områden 

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 

förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan 

om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 

lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Inom planområdet bedrivs plantskoleverksamhet. Objektet är endast identifierat varför det 

saknas uppgift om hur länge verksamheten har varit i drift. För att dementera misstanken att 

idag otillåtna bekämpningsmedel kan förekomma i marken på grund av tidigare användning 

anser länsstyrelsen att en inventering enligt MIFO fas 1 bör genomföras. 

 

 

Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har genomförts. Påträffade halter av DDT och 

dikofol i jord bedöms inte var något hinder för planerad användning. Miljöförbundet bedömer dock 

nivåerna av BAM i grundvattnet som allvarliga och fortsatt utredning kommer att initieras, vilket 

kommer att ske utanför aktuellt planarbete.  
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Dagvatten 

Dagvatten från växthusen definieras enligt 9 kap 2 § miljöbalken som avloppsvatten. Enligt 9 

kap 7 § ska avloppsvatten avledas och renas. Enligt planbeskrivningen löses detta genom en 

dagvattendamm på det strandskyddade området markerat natur. Enligt planbeskrivningen är 

dammen tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsen bedömer att det kan vara 

anmälningspliktig vattenverksamhet, beroende på var dammen placeras, men inte 

tillståndspliktig. Grävningar för dammen ska samrådas med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken. 

Kommunen behöver utreda hur mycket dagvatten som behöver tas om hand och renas, hur 

stor dammen behöver vara och var den kan placeras.  

Enligt PBL är kommunen ansvarig för att alla tillstånd och dispenser är klara innan planen 

fastställs. Kommunen får inte lägga över ansvaret för omhändertagande av dagvatten på 

fastighetsägaren dvs. att kommunen i plankartan kan ställa krav på byggnadsarea och andel 

hårdgjorda ytor, men inte på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Kommentar: En dagvattenutredning som visar förslag på åtgärder för omhändertagande av dagvatten 

inom planområdet har tagits fram. I dagvattenutredningen redovisas beräknade volymer för 

fördröjningsmagasin utifrån olika förutsättningar och tänkt exploatering. 

I planbeskrivningen har rättelse gjorts; ”tillståndspliktig” vattenverksamhet ändrats till 

”anmälningspliktig” vattenverksamhet. 

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 saknar ställningstagande i planbeskrivningen om MKN följs i planförslaget. 

Kommentarer: Checklistan för undersökning av betydande miljöpåverkan har kompletterats med en 

mer utförlig beskrivning av miljökvalitetsnormerna och hur dessa påverkas av planförslaget. 
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Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden.  

Strandskydd 

Planområdet längs Mörrumsån berörs delvis av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. 

Kommunen avser att till största delen behålla det strandskyddade området längs Mörrumsån. 

Området kommer vara tillgängligt för allmänheten via en naturstig.  

I planområdets nordvästra del upphävs en mindre del av strandskyddet för att bekräfta 

befintlig användning. Länsstyrelsen har inget att erinra mot detta. 

Kommentarer: Noteras. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till ÖP 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan 2030. Där 

pekas Elleholm ut som område för verksamheter. Det har skett en omfattande utbyggnad av 

växthus i området. Här finns landets största odlingar under glas. Närheten till pappersbruket 

och möjligheten att effektivt kunna utnyttja överskottsvärme därifrån har skapat 

förutsättningar för en enorm expansion. Närheten till hamnen möjliggör även produktion för 

export. Här finns möjlighet till både storskalig produktion i växthus och på friland med nya 

system och tekniker. 

Kommentarer: Noteras. 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen har inga invändningar mot planen, från naturvårdssynpunkt utan bedömer att 

inga naturvärden av betydelse kommer att påverkas negativt. Länsstyrelsen ser positivt på att 

marken närmast Mörrumsån (strandskyddsområdet) bevaras som naturmark. Det är positivt 

för både åns naturvärden och för friluftslivet. 

Kommentar: Området närmast ån och dess naturvärden som i samrådshandlingarna var planlagt 

som NATUR, ingår inte längre i planområdet. Förändringen bedöms inte påverka befintliga 

naturvärden negativt. 

I den åker som kommer att bebyggas med nya växthus noterades år 2015 en rik förekomst av 

det rödlistade åkerogräset kösa (NT, nära hotad). Arten är ganska vanlig i Blekinges 

odlingsbygd, och förekomsten i Elleholm påverkar inte naturvårdsbedömningen. 

Kommentarer: Noteras. 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 

miljömålen. Plan och Bygglagen (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.  

Länsstyrelsen saknar en redogörelse för vilka miljömål som berör planen samt hur 

planförslaget förhåller sig till dessa. Även regionala och lokala miljömål kan med fördel 

redovisas i planförslaget.  
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Kommentarer: Checklistan för undersökning av betydande miljöpåverkan har kompletterats med en 

mer utförlig beskrivning av miljömålen och hur dessa påverkas av planförslaget. 

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 sett 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, exempelvis 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. 

Kommentar: En dagvattenutredning, som bland annat behandlar hantering av skyfall och 

översvämning, har tagits fram. Bedömningen är att den planerade verksamheten vid en eventuell 

översvämning inte riskerar att bidra till miljöskada, bland annat med tanke på att bevattning av 

odlingen sker i ett slutet system.  

Avfall 

Länsstyrelsen ser det som positivt att en ny miljöstation planeras att byggas i anslutning till 

planområdet.  

Kommentar: Allt organiskt avfall (kompost) transporteras idag bort för omhändertagande av 

Västblekinge Miljö AB, vilket även fortsättningsvis kommer att ske. Anläggande av miljöstation är 

därför inte längre aktuell. 

Energihushållning 

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. 

I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på 

främst tre sätt: 

 Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur. 

 Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning 

och användning från förnybara källor. 

 Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor. 

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering samt försörjning av den nya anläggningen med 

fjärr-eller närvärme eller solvärme.  

Länsstyrelsen ser det som positivt att verksamheten på Elleholm 35:1 nyttjar restvärme från 

Södra cell för uppvärmning av befintliga växthus samt att nya tillkommande växthus också 

kan kopplas på samma system. 
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Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå 

Enligt 4 kap. 33§ PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning.  

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett mycket tydligt sätt har redovisat konsekvenserna på 

fastighetsnivå. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Fornlämningar 

Detaljplanen ligger delvis inom regionalt kulturminnesvårdsprogram 82.5 Elleholm som 

omfattas av den äldre stadsholmen med stränderna öster och väster därom samt på 

fastlandet liggande Elleholms Hovgård. Hela kulturminnesvårdsprogrammet ligger inom 

riksintresset för kulturmiljövården Elleholm, K4. Riksintresset utgår från det medeltida 

området som ligger i Mörrumsån som utgörs huvudsakligen av fornlämningarna RAÄ 

Elleholm 3:1, borg och RAÄ Elleholm 12:1, stadslager. Exploatering enligt förslaget bedöms 

av Karlshamns kommun inte påverka dessa.  

Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur upplevelsen av riksintresset kan komma att påverkas 

av den planerade bebyggelsen sett från stads- och borgholmen, framförallt under 

vinterhalvåret efter lövfällning. Det finns inte beskrivet vilken vegetation som kommer att 

finnas inom naturytan som avses anläggas inom strandskyddsområdet. Inom 

detaljplaneområdet, (angivet som L och Natur), finns inga kända fornlämningar. Den 

nordligaste delen av området angränsar dock till två förhistoriska boplatser utan kända 

avgränsningar, (RAÄ Elleholm 42 och RAÄ Elleholm 101). Den södra halvan av 

detaljplaneområdet, (fastigheten Elleholm 35:1), utgör topografiskt möjligt läge för ytterligare 

förekomster av förhistoriska boplatser. Utifrån fornlämningsmiljö och detaljplanens 

ytmässiga storlek, (över 10 000 kvadratmeter), kommer Länsstyrelsen att ställa krav på att en 

arkeologisk utredning ska utföras innan markarbeten igångsätts enligt kulturmiljölagens 2 

kap. 11§ i syfte att ta reda på om fornlämning berörs av planerat arbetsföretag. 

Kommentar: Landskapsbilden kommer att förändras och upplevelsen av riksintresset, sett från 

stads- och borgholmen, kan komma att påverkas, framförallt under vinterhalvåret efter lövfällning. 

Fotomontage har gjorts med intentionen att ge en bild av hur det nya växthuset kan te sig från åns 

västra sida.  

Området närmast ån och dess naturvärden som i samrådshandlingarna var planlagt som NATUR 

ingår inte längre i planområdet. I dagsläget finns ingen kännedom om vilken typ av växtlighet som 

kommer att etableras på den strandskyddade remsan längs ån.  

I planbeskrivningen har avsnittet som handlar om fornlämningsmiljön kompletterats. Planbeskrivningen 

har också kompletterats med förtydligande kring kravet på att en arkeologisk utredning ska utföras 

innan markarbeten påbörjas.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 

förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö, se även ovan rubriken föroreningar under Hälsa och säkerhet. 
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2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har tagit del av förslag till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 

planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäteriet väljer att särskilt belysa följande frågeställningar.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Under rubriken Plandata/Markägarförhållanden och areal tas det upp vilka fastigheter som 

ligger inom planområdet. Dock saknas fastigheten Elleholm 2:2 och 7:6 samt en outredd 

samfällighet i sydöstra delen av planområdet. Det kan även vara så att den samfällda vägen i 

öster ligger inom planområdet.  Fastighetsgränserna i området är av varierande kvalité. För 

att genomföra detaljplanen fastighetsbildningsmässigt kan det finnas behov av 

fastighetsbestämning. Initiativrätt till en sådan åtgärd har både fastighetsägaren och 

kommunen i samband med att detaljplan tas fram (14 kap. 1a § fastighetsbildningslagen). 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter avseende outredd samfällighet i sydöstra 

delen av planområdet, vilken bör lösas in om den ska nyttjas. När det gäller fastigheterna Elleholm 2:2 

och 7:6 omfattas dessa inte längre av planläggningen då planområdet har minskats ner. 

Fastighetsgränsen är i osäkert läge mot Forsbackavägen. Planområdesgränsen har justerats efter 

vägområdets gräns längs Forsbackavägen och Elleholmsvägen. Syftet är att planområdet inte ska 

omfatta vägområde eller samfälld väg. Om behov av fastighetsbestämning uppkommer i samband med 

planens genomförande ska det ske på exploatörens bekostnad. 

Lantmäteriet anser att planbeskrivningen bör förtydligas när det gäller eventuell inlösning av 

Elle-holm 6:5-7. Medger fastighetsägaren att markanvändningen ändras eller är avsikten att 

genomföra med tvång? Även om markanvändningen ändras ger det inte rätt för exploatör 

eller kommun att tvångsinlösa fastigheten. Beskrivningen bör förtydligas med vilket lag stöd 

fastighetsägaren har rätt att begära inlösen av fastigheterna samt vilka ersättningsregler som i 

så fall gäller. 

Kommentar: Fastigheterna Elleholm 6:5-7 omfattas inte längre av planläggningen. 

Enligt förslaget ska det vara enskilt huvudmannaskap för allmän plats, natur. Det krävs 

särskilda skäl för en sådan bestämmelse och skälen ska anges i planbeskrivningen. Det bör 

framgå i vilken omfattning allmänheter utnyttjar den allmänna platsen. Om kommunen anser 

att allmänhetens tillträde till platsen är viktig bör kommunen planlägga marken med 

kommunalt huvudmannaskap. 

Kommentar: Området närmast ån lyfts ur planen, vilket gör att detaljplanen inte längre omfattar 

någon allmän plats. 

Fem ledningsrätter för tele 1084-04/14.1-5) belastar Elleholm 36.1 och går rakt igenom 

planområdet. Om de ska ligga kvar bör u-området läggas ut inom kvartersmarken. Om 

ledningen ska flyttas ska ledningsrätten omprövas. U-området bör då förläggas till nytt läge 

för ledningarna. Detaljplanen bör innehålla förslag på hur rätt till utfart för Elleholm 1:58 

kan säkerställas. Eventuellt kan ett rättighetsområde behövas. 

Kommentar: De ledningar som genomkorsar planområdet behöver flyttas. Sannolikt kommer dessa 

att förläggas utanför planområdet. Eftersom ledningarna och tillhörande ledningsrätter ännu inte har 

flyttats har plankartan försetts med villkor enligt följande: 
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a2 - Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän flytt av ledningar och tillhörande 

ledningsrätter har kommit till stånd. 

In- och utfarten till Elleholm 1:58 och tillhörande servitut måste flyttas för att marken där vägen går 

idag ska kunna bebyggas. Då detta ännu inte har kommit till stånd har området försetts med följande 

villkor för lov i plankartan: 

a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar framkomlighet förrän utfarten från Elleholm 1:58 och 

tillhörande servitut har flyttats. 

 

3. Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta framföra 

följande:  

Miljöförbundets tidigare synpunkter har i stor omfattning inarbetats i planhandlingarna inför 

samrådet. Miljöförbundet har därför inget att direkt erinra mot planförslaget i nuläget. 

Det kvarstår fortfarande en del detaljfrågor kring befintliga bostadshus och planerad 

verksamhet (vilket även framgår av t ex sidan 18 i planhandlingarna). Det faktum att 

planbetäckningen L även möjliggör för djurhållning kan även behöva utredas lite extra inför 

granskningen. Miljöförbundet utgår från att en fortsatt dialog kommer att föras med 

Miljöförbundet kring planens miljöaspekter (inför granskningen).  

Miljöförbundet har även kompletterande information som bör tillföras planhandlingarna 

(berör t ex sidan 16 i planhandlingen samt sidan 13, punkt 8 i undersökningen av betydande 

miljöpåverkan). Se nedan 

Information 

2018-07-17 inkom verksamheten med en anmälan för att hantera verksamhetens organiska 

avfall (kompost). Sökanden benämner den som en miljöstation med det är snarare en 

anläggning för biologisk behandling (verksamhets kod 90.171 enligt 

miljöprövningsförordningen). 2018-10-17 beslutade miljöförbundet att godta den genom att 

föreläggande med försiktighetsmått.  

Anläggningen kommer att uppta ca 320 kvadratmeter (enligt bifogad ritning). Anläggningen 

är dock inte tänkt att ligga inom det område som planläggs, utan på andra sidan 

Forsbackavägen på fastigheten Elleholm 36:1. Tänkt in och utfart till kompostanläggningen 

ses på bifogad karta. Detaljplanen medger därmed anmälningspliktig verksamhet, även om 

den anmälningspliktiga delen av verksamheten kommer att ske en bit utanför nu föreslagen 

plangräns. 
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Kommentar: Organiskt avfall (kompost) kommer att transporteras bort från planområdet för 

omhändertagande hos VMAB. Någon byggnation av anläggning för detta är inte längre aktuell. 

 

4. Kommunstyrelsen 

2018-11-06 § 257 Kommunstyrelsen 

Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

 

5. Omsorgsnämnden 

2018-10-17 § 161 Omsorgsnämnden 

 Beslut att inte ha något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för fastigheten Elleholm 

35:1 m.fl. (Tomatodlingen) i Mörrum. 

Kommentar: Noteras. 
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6. Tekniska nämnden 

Ordförandebeslut 2018-11-02 

Yttrande från VA-enheten 

Förändring som avses  

Planärendet avser att möjliggöra ytterligare bebyggelse 

Avtal, standarder etc.  

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Vid 

förändring av behov av vatten behöver fastighetsägare kontakta VA-enheten. 

Havsnivå, skyfall och höga flöden  

Delar av planområdet kommer att översvämmas vid höga flöden i Mörrumsån. Stora delar av 

planområdet kommer att ligga under vatten vid en höjning av havsnivån. Vid en höjning till 

+2,5 m så når havsytan bl.a. hela Elleholm 35:1 som ingår i planområdet. I övrigt är det 

viktigt att verksamheten arbetar strategiskt för vattensnål teknik 

Yttrande från markförvaltningen  

Inga synpunkter. 

Yttrande från gata och trafik  

Inga synpunkter. 

Kommentar: Problematiken avseende föreliggande översvämningsrisk har studerats i den 

dagvattenutredning som tagits fram. Där ges förslag på åtgärder för omhändertagande av dagvatten etc.  

 

 

7. Fritidsnämnden 

2018-11-01 § 102 Fritidsnämnden 

För att en utvidgning av befintlig verksamhet ska kunna ske krävs att området 

detaljplaneläggs för ändamålet. Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, 

växthusodling och lager. Delar av området planläggs som allmän plats natur, men med 

enskilt huvudmannaskap eftersom området ligger på privat mark. Fritidsnämnden, 

beställarverksamheten och fritidsenheten, har därför inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Området närmast ån har lyfts ur planen och därmed omfattar detaljplanen inte längre 

någon allmän platsmark. 

 

8. Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
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9. Trafikverket 

Vägar  

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 555 (Forsbackavägen) i direkt anslutning till 

planområdet samt väg 554 (Byggesvägen) öster om planområdet. Väg 554 är omledningsväg 

för E22. Planområdet sträcker sig över delar av väg 555. Planområdet måste justeras så att 

ingen del av vägområdet ingår. Vägområdet utgörs av körbana, dike och slänt.  

Kommentar: Fastighetsgränsen mot väg 555 är i osäkert läge. Planområdesgränsen har justerats så 

att ingen del av vägområdet ingår. 

Det byggnadsfria avståndet räknas från vägens vägområdesgräns och kan därför behöva 

justeras, så att det även efter justerad planområdesgräns uppgår till tolv meter.  

Av planbeskrivningen framgår inte beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Ökad 

trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i 

synnerhet i närliggande anslutningar till väg 555. Trafikmängd och flöden påverkar bland 

annat val av korsningstyp, behov av extra körfält etc. 

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. 

Kommentar: En trafikutredning, som bland annat redovisar hur planförslaget påverkar det 

omgivande vägnätet samt ger förslag på åtgärder för att öka trafiksäkerheten, har tagits fram. 

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 ett 

finansierings‐ och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket, innan 

detaljplanen antas. 

Anslutning  

I plankartan saknas utfartsförbud mot väg 555 och kräver därför att plankartan förses med 

utfartsförbud utmed väg 555, med undantag för befintliga anslutningar/de anslutningar som 

ska finnas. 

Kommentar: Befintlig in- och utfart ska fortsättningsvis användas och det planeras inga nya 

anslutningar. Planbeskrivningen har kompletterats med informationen om att Trafikverket inte 

godkänner att nya anslutningar anläggs till vägen. 

Det är inte möjligt att införa ett utfartsförbud i plankartan. En planbestämmelse om stängsel och utfart 

kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför inte anges i planområdesgräns. 

Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två användningsområden och båda användningsområdena 

måste finnas inom samma plan. I de fall då ett planområde gränsar mot statlig väg så hanteras frågor 

om utfart och stängsel enligt bestämmelser i väglagen. 

Buller  

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 

(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
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Kommentar: En trafik- och bullerutredning har tagits fram. Sammantaget så ger de ökade 

transportrörelserna en marginell påverkan på fastigheterna i samhället ur bullersynpunkt.  

Luftfart  

Enligt detaljplanen kan byggnation som är högre än 20 meter tillkomma. Etableringen ligger 

inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby och Kristianstad flygplats. Flygplatserna är 

sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även Luftfartsverket är sakägare och 

ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Luftfartsverkets CNS‐utrustning 

(Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på 

utrustningens funktion kan endast bedömas av Luftfartsverket. Luftfartsverket hörs genom 

tjänsten ”CNS‐analys” på Luftfartsverkets hemsida: 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns‐analys  

Då detaljplanen kan komma att medge byggnation överstigande 20 meter utanför tätbebyggt 

område kan byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart. 

Remisser skickas till exp‐hkv@mil.se. 

 Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket och 

Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan 

genomföras och skickas till berörda flygplatser. 

Signal och trafikledningssystem  

Trafikverket håller på med utbyggnaden av ERTMS, ett nytt signal‐ och trafikledningssystem, 

vilket innebär att GSM‐R kommer att användas för informationsöverföring via radio, samt 

ersätta dagens tågövervakningssystem. Det finns två typer av länkar, dels kommunikation 

från torn till tåg och dels mellan torn. Trafikverket har ett radiolänkstråk som passerar i 

områdets nedre kant. Om planen medger byggnad över 20 meter i den nedre delen av 

planområdet ska Trafikverket få ta del av koordinaterna för placeringen för att kunna ta 

ställning till om den påverkar vårt signalsystem. 

Kommentar: Ronneby flygplats, Försvarsmakten och Luftsfartsverket har givits möjlighet att yttra 

sig i ärendet. Ronneby flygplats hänvisar alla remisser och frågor rörande hinderfrågor till 

försvarsmakten. Försvarsmakten hade inget att erinra mot förslaget. Luftfartsverket avskrev ärendet 

med hänvisning till att det endast är detaljplaner med byggnation högre än 20 meter över mark eller 

vattenytan som skall remitteras till LFV. 

Planen medger endast byggnation med maximal nockhöjd på 7,5 meter. Detta inkluderar inte 

uppstickande byggnadsdelar som skorstenar, ventilationskåpor. Det kan komma att bli aktuellt att 

bygga en ny panncentral med tillhörande hög skorsten. Planbeskrivningen kompletteras med att 

kommande bygglovsärende med höga objekt även ska remitteras till trafikverket. 

 

10. E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

Tvärs igenom planområdet har E.ON en servisledning i mark som leder fram till fastigheten 

Elleholm 1:58, se grön streckad linje i kartan. Längs med vägen finns 

mellanspänningsmarkkablar. Öster om den norra delen av växthuset finns en 
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transformatorstation inom planområdet och alldeles utanför mitten av den östra plangränsen 

vid vägskälet finns ytterligare en transformatorstation. I de norra delarna av området har 

E.ON en luftledning som planeras att raseras. 

Kablarna är inritade i osäkert läge. Deras exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även 

vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-

ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 

ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd 

enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt 

svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 

utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och 

brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också 

att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt 

utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring transformatorstationen där 

marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6 x 6 meter ska 

vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och 

planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 

transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska 

vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Kommentar: Plankartan har försetts med E-område kring transformatorstationen samt med 

planbestämmelse som säkerställer att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 

transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. 

Serviskabel in till Elleholm 1:58 måste flyttas för att planen ska kunna genomföras. E.ON 

förutsätter att kontakt tas i ett tidigt skede för att träffa överenskommelse om möjliga 

lösningar. För samråd kontakta Bo Carlsson, E.ON Energidistribution AB, tfn 070 630 27 

73. 

Kommentar: Dialog mellan E.ON och exploatören har skett och ledningen föreslås att flyttas och 

istället förläggas från norr och dras väster om växthuset.  Eftersom ledningen och ledningsrätten ännu 

inte har flyttats, förses plankartan med villkor enligt följande a2 - Bygglov får inte ges för ändrad 

markanvändning förrän flytt av ledningar och tillhörande ledningsrätter har kommit till stånd. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med informationen: Eventuella kostnader i 

samband med planens genomförande, så som flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga 

anläggningar, bekostas av exploatören. 
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Planbeskrivningen kompletteras med informationen: Kablarna är inritade i osäkert läge. Deras exakta 

lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via 

kundsupport 0771-22 24 24, se även E.Ons hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

 

 

11. Telia Sverige AB 

Telia Sverige AB/Skanova har flera kablar inom planområdet, se kartan nedan. 

Ledningsrätten avser turkos kabelanläggning (lägesinmätt) som är av stor betydelse för 

samhällsfunktionen så den vill vi bibehålla i förändra läge och den måste vara åtkomlig för 

drift och underhållsarbete. Dessutom finns dessutom två röda kabelstråk (kopparkablar) som 

ej är lägesinmätta som vi vill bibehålla i oförändrat läge. 

I planbeskrivningen står under rubriken ”Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning” att 

”Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyntill åtgärd (byggnation etc) 

initierad av exploatören bekostas av densamme”. 

Beroende på att byggrätt är föreslaget att medges på hela fastigheten från norr till söder, kan 

det om den utnyttjas till fullo innebära att flyttning av kablar ledningar blir mycket dyrt. 

Skanova yrkar att ett U‐område läggs in i planen för turkos kabelanläggning. U‐området ska 
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vara minst 2 m brett ömse sidor om kabeln. U‐området underlättar också att vid behov flytta 

kopparkablarna till nytt läge. Om det är växthus som ska byggas kan ett alternativ för 

koppparkablarna vara att låta dem ligga kvar i oförändrat läge och att komplettera med ett 

rör parallellt med respektive kabel för att vid t.ex ett kabelfel möjliggöra omdragning och 

omskarvning av resp. kabel (alternativt att ett ny kabel dras om i röret direkt efter att röret 

förlagts.) 

Vad gäller kopparkablarna är vi öppna för att i samråd med fastighetsägaren hitta den lösning 

som blir bäst för båda parter men som säkerställer kablarnas funktion. 

 

Kommentar: Ledningar som kan antas behöva flyttas förses inte med u-område. Eftersom 

ledningarna och tillhörande ledningsrätter ännu inte har flyttats, förses plankartan med villkor enligt 

följande: a2 - Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän flytt av ledningar och tillhörande 

ledningsrätter har kommit till stånd. 

 

12. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 

erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar: Noteras. 

 

13. Blekinge museum 

Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och har följande att anföra: 

Tänkt byggnation angränsar till fornlämningsområdet Elleholm, främst dess norra del med 

lämningar efter den medeltida borgen Sjöborg. Borgen ägdes fram till reformationen 1536 av 
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ärkebiskopen i Lund. Ärkebiskopen hade flera borgar inom regionen Skåneland, dvs 

nuvarande Halland, Skåne och Blekinge. Till dessa borgar var omfattande 

produktionsanläggningar knutna inom vilka olika grödor och produkter producerades, 

förädlades och magasinerades. Vissa av dessa produktionsanläggningar sk landegårdar är 

kända – som exempel låg landegården knuten till ärkebiskopen i Åhus ca en mil norr om 

borgen i Gälltofta. Vad gällen landegården till Sjöborg så är denna inte känd eller 

dokumenterad, men indikationer gjorda i samband med Blekinge museums projekt kring 

Elleholm, kallad Elleholmsprojektet (2015-) ger en antydan om att Sjöborgs produktionsplats 

(som mycket väl kan bestå av flera olika enheter) kan ligga på ömse sidor om Sjöborg. På 

Sjöborgs mellersta borgholme finns ett större landfäste av sten dokumenterat, vilket sträcker 

sig österut i ån. (Landfästet var fult synligt ca 1900 men är idag överväxt med vass samt, 

troligtvis plundrat på gripbar sten.) Detta kan mycketväl vara resterna efter en broförbindelse 

till just en landegård. Även om saken inte är belagd genom en arkeologisk undersökning kan 

det inte uteslutas att huvuddelen av ärkebiskopens produktionsförmåga i anslutning till 

Elleholm var, genom en bekväm överfart beläget öster om borgen, dvs mitt inom det 

område som genom aktuell detaljplan är tänkt att bebyggas. Därutöver med beaktande av  

Mörrumsåns övriga topografiska belägenhet finns även anledning att förvänta sig 

komplicerade mesolitiska kontexter. Med detta i beaktande vill Blekinge museum tydliggöra 

att exploateringen sannolikt blir förknippad med en omfattande arkeologisk utredning av 

hela planområdet.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om fornlämningarna samt med 

förtydligande kring kravet på att en arkeologisk utredning ska utföras innan markarbeten påbörjas. 

Vidare bedöms en skyddszon på 100 meter vara tillräcklig för småskalig bebyggelse. 

Emellertid är föreslagen maximal nockhöjd 7,5 meter, vilket motsvarar en 

tvåvåningsbebyggelse. Därför gör Blekinge museum bedömningen att denna höjd på en 

såpass massiv odlingskonstruktion om byggnation kommer till stånd, utgör en avsevärd 

skada på landskapsbilden, vilken bland annat är tänkt att skyddas genom ej områdes 

klassning som Riksintresse för natur- och kulturvård. För att på rimligtvis bevara det öppna 

landskapsområdet kring borgplatsen, ur upplevelsemässigt och pedagogiskt perspektiv i 

allmänhet och ett framtida turistmål i synnerhet, bör skyddszonen vara minst 200 meter.  

Kommentar: Landskapsbilden kommer att förändras och upplevelsen av riksintresset, sett från 

stads- och borgholmen, kan komma att påverkas och då framförallt under vinterhalvåret efter 

lövfällning. Fotomontage har gjorts med intentionen att ge en bild av hur det nya växthuset kan te sig 

från andra sidan ån. Karlshamns kommuns bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte 

påtagligt skulle skada berörda riksintressen för natur- och kulturmiljö och vidhåller att ett avstånd på 

minst 100 meter till Mörrumsån är tillräckligt. 

I sammanhanget bör det även påpekas att av de i Rambölls rapport (oktober 2013) 

föreslagna 12 platserna som utpekas som möjliga områden för växthusanläggningar, så väljs 

nu ett av de två, sett ur kulturhistoriskt och upplevelsemässig synvinkel, absolut sämsta (nr 6 

och 7) ut för vidare prövning. Härvidlag ber Bleking museum att Karlshamns Kommun styr 

bort område 6 och 7 i den framtida hanteringen i ärendet. Byggnation på de övriga platserna 

skulle inte i lika hög grad ske på bekostnad av den värdefulla kulturmiljön. 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som nu prövas omfattar endast angiven plats, varför 

inga alternativa platser har utvärderats inom ramen för planarbetet. 
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14. Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen har tagit del av nämnda detaljplan för samråd och inkommer 

med följande synpunkter på förslaget.   

Det positiva med förslaget tycker vi är:  

 att strandskyddet fastställs enligt föreslagen detaljplan och att naturmark med 

vandringsstig skapas intill ån, vilket också kommer att minska näringsläckaget 

från åkern/verksamheten till Mörrumsån och Östersjön samt stärka den 

biologiska mångfalden 

 att närodlade och klimatsmart odlade tomater ersätter tomater från bland annat 

Nederländerna odlade med fossilgasuppvärmning och transporterade långa 

sträckor med lastbil 

 att tillgängligheten till årummet för allmänheten ökar och en refugier för flora 

och fauna skapas  

 Och det negativa är:  

 att landskapsbilden och utsikten förändras till det sämre  

 att ljusföroreningar ökar (upptänt växthus på dagar, kväll o nätter)  

 att god odlingsbar mark inte längre odlas   

 att en rastlokal för framförallt gäss under vinterhalvåret får en minskad yta  

 

Kommentar: Synpunkten angående platsens värde som rastlokal för fåglar noteras. I övrigt hänvisas 

till sammanfattande kommentarer i dokumentets början då, synpunkterna ovan har återkommit i flera 

yttranden. 

Övrigt:  

Vad gäller dagvatten, i första hand takvatten, anser vi att möjligheten att använda nämnda 

vatten i verksamheten måste undersökas för att minska uttag från andra källor.  

Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram som bland annat redovisar hur dagvatten kan 

omhändertas. Tomatodlingen tar sitt vatten både från det kommunala nätet och från Mörumsån. Vid 

en utbyggnad i enlighet med planförslaget kan vattenförbrukningen komma att fördubblas.  

Även om det inte har direkt hanteras i detaljplanen vill vi ändå poängtera att vi förutsätter att 

en lösning kan hittas där deponerade organiska restprodukter kan omhändertas på ett 

klimatsmart sätt och till exempel omvandlas till biobränsle.  

Kommentar: Organiskt avfall (kompost) transporteras idag bort för omhändertagande av 

Västblekinge Miljö AB. 

Angående grundläggningen av nya växthus borde man kanske redan nu tänka på att 

växthusen någon gång i framtiden kan komma att avvecklas och en livscykelanalys görs. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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15. Mörrums hembygds- och fornminnesförening 

Mörrums Hembygds- och fornminnesförening vill lämna följande synpunkter på förslaget till 

detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen): 

Vi anser att det är lovvärt ur miljösynpunkt att utnyttjar den spillvärme som uppstår på 

Mörrums bruk för en utökad odling i växthus. 

Då det gäller den föreslagna placeringen anser vi den vara helt olämplig. Närheten till 

Mörrumsån med höga naturvärden och laxfiske och inte minst närheten till det nästan helt 

outforskade fornminnesområdet, som innefattar en av Blekinges medeltidsstäder och en 

medeltida borganläggning, understryker vår uppfattning. 

Vi ställer oss däremot positiva till en utökad anläggning med annat läge, förslagsvis öster om 

Forsbackavägen.  

Vi vill också påpeka att vi inte fått några samradshandlingar utskickade i ärendet, vilket vi 

anser vara felaktigt. Förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund har enligt en dom vid 

Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, rätt att yttra sig i planärenden. 

Kommentar: Det beklagas att Mörrums hembygds- och fornminnesförening inte fått utskick av 

samrådshandlingar. Föreningen läggs nu till ärendets sändlista. I övrigt hänvisas till sammanfattande 

kommentarer i dokumentets början, då synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

16. Svenska kyrkan 

Lunds stifts prästlönetillgångar (PLT) äger en angränsande fastighet Elleholm 18:1 och vill i 

egenskap av sakägare yttra sig i ovanstående ärende.  

Det har kommit till PLTs kännedom att Elleholm-Mörrum församling (aktuella fastigheter 

ligger inom församlingens gränser) känner stor oro för den påverkan som de tilltänkta 

byggnaderna/verksamheter kommer att ha på landskapsbilden. Landskapet är skyddsvärt ur 

kyrko-, kultur- och naturmiljösynpunkt. 

PLT och församlingen vill i detta sammanhang framhålla att man har en positiv inställning 

till att företagare etablerar sig i området och bedriver verksamhet som skapar arbetstillfällen 

för bygden. Det har dock i processen framkommit, att det finns annan mark att tillgå för att 

kunna genomföra utbyggnadsplanerna varför man inte torde genomföra en plan som för 

större negativa konsekvenser för bygden. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

17. Södra Cell Mörrum 

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Cell Mörrum har som ägare till ingående och 

närliggande fastigheter (bl.a. Elleholm 35:1 och 26:3) följande synpunkter och komplement 

till föreslagen detaljplan daterad 2018-09-07: 
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 På ett antal ställen i planbeskrivningen och andra handlingar anges att verksamheten 

vid Södra Cell Mörrum som ett "pappersbruk" vilket bör korrigeras till "massabruk". 

Kommentar: Benämningen ”pappersbruk” förekommer i ett citat från översiktsplanen varför det inte 

ändras. 

Då i princip hela ytan Elleholm 35:1 idag används för odling/jordbruksändamål finner vi det 

märkligt att detta nu ska ändras till ett strandskyddat område för naturmark (100m). Vilket 

innebär att den för odling tillgängliga arealen starkt begränsas. Vi anser att området kan 

behållas som odlingsbar åkermark med samma avståndsbegränsning som idag. Vi har dock 

ingen invändning mot den föreslagna begränsningen för bebyggelse inom 100 m. 

Kommentar: Detaljplanen omfattar inte längre den strandskyddade remsan längs ån med undantag 

för den del som redan är ianspråktagen av befintligt växthus. 

Utifrån miljösynpunkt anser vi att det i samband med genomförande av detaljplanen ska 

genomföras en simulering/beräkning av hur ljudbilden i omgivningen kommer att påverkas 

vid uppförandet av växthus. Detta kan enligt vår mening uppkomma genom 

resonanseffekter eller genom att ljud "studsar" på släta/hårda ytor. Detta kan komma att 

påverka villkoren för redan tillståndsgiven verksamhet negativt och således bör det redan i 

detaljplaneskedet utredas och föreslås hur detta ska hanteras. 

Kommentar: En bullerutredning som visar att den nya byggnaden inte bedöms medföra några 

betydande reflektioner har tagits fram. Eventuella resonanseffekter påverkar inte bostäder kring den nya 

byggnaden utan uppstår i så fall inuti byggnaden. 

Vi anser att det i detaljplanen bör redovisas hur dagvattenhanteringen är planerad att 

anordnas och till vilken recipient som dagvattnet avses ledas vid en exploatering av området. 

l detaljplanen bör redovisas hur vattenförsörjningen för verksamheten är tillgodosedd samt 

hur detta påverkas av planerad expansion. 

Kommentar: En dagvattenutredning som bland annat redovisar hur dagvatten kan omhändertas har 

tagits fram. Tomatodlingen tar sitt vatten både från det kommunala nätet och från Mörumsån. Vid en 

utbyggnad i enlighet med planförslaget kan vattenförbrukningen komma att fördubblas. 

Planbeskrivningen har kompletterats avseende dessa frågor. 

Det bör tydligare redovisas i detaljplanen hur/var avfallet från växthusodlingen ska hanteras 

då det rimligen periodvis handlar om ganska stora mängder som ska sorteras och deponeras. 

Kommentar: Allt organiskt avfall (kompost) transporteras idag bort för omhändertagande av 

Västblekinge Miljö AB, vilket även fortsättningsvis kommer att ske.  

I översikten av fastighetsrättsliga åtgärder saknas enligt vår mening en väsentlig del avseende 

industriell råvattentub med tillhörande ledningsdragning för el och styr som passerar rakt 

igenom området för detaljplanen. Detta är reglerat i ett servitut och Södra Cell Mörrum 

innehar även nätkoncessionen för dessa elledningar. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om råvattentuben och till den 

hörande ledningar.  
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Vidare är det även av största vikt att representanter från Södra Cell Mörrum har insikt i hur 

en framtida eventuell exploatering utförs dels för att inte skada ska uppkomma på dessa 

anläggningar och dels för att möjliggöra nödvändiga reparations och underhållsåtgärder. 

Kommentar: Södra Cell Mörrum är som fastighetsägare sakägare när det gäller detaljplanen och 

kommer därmed att i enlighet med plan- och bygglagen få fortlöpande information om detaljplanen så 

länge planprocessen pågår. Efter det att planen vunnit laga kraft ansvarar exploatören för 

genomförandet. 

Under avsnittet rättigheter anges "Rättigheter avseende fiske och gångväg som belastar 

Elleholm 35:1 och är till förmån för fastigheterna Elleholm 2:2 och Elleholm 2:7 måste..." 

Sannolikt ska Elleholm 2:7 istället vara Elleholm 7:6.. 

Kommentar: Skrivfelet noteras. Fastigheterna Elleholm 2:2 och 7:6 omfattas inte längre av 

planförslaget. 

Vi vill påpeka att kostnaden för arbetet med detaljplanen ej betalas av nuvarande 

fastighetsägare 35:1 utan av exploatören Elleholms Tomatodling. Detta bör framgå av 

handlingarna. 

Kommentar: Förtydliganden kring vem som bekostar detaljplanen har gjorts i planbeskrivningen. 

 

18. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.   

Kommentar: Noteras. 

 

19. Elleholms hembygds- och sockenråd 

Utbyggnad av tomatodling på fastigheten Elleholm 35:1 diskuterades livligt. Per 

Abrahamsson redogjorde översiktligt för nu gällande bestämmelser för området. Av dessa 

framgick att området är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, turism och friluftsliv. 

Det föreslagna området är beläget nära holmen i Mörrumsån där den medeltida staden 

Elleholm låg med fästningen Sjöborg, som nu håller på att undersökas arkeologiskt. Här 

ligger också Elleholms kyrka samt Elleholms Hovgårds huvudbyggnad, båda från 1700-talets 

början. Byggnader och verksamhet av industriell karaktär skulle menligt påverka denna 

Kulturmiljö. 

Mötet beslöt att avstyrka förslaget om utbyggnad av tomatodlingen på den föreslagna platsen 

och att beslutet skall delges Karlshamns kommun. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

20. LRF Sydost 

LRF Sydost har inga synpunkter som motsätter detaljplanen Elleholm.  
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Trots att det är åkermark som bebyggs så ersätts den av en annan typ av odling. En odling 

som gör det möjligt att odla tomater under en längre period. Något som också går hand i 

hand med den nationella livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategin vill se en ökad produktion 

av svenskt livsmedel och detta är ett bra typexempel av just detta. I och med att man också 

nyttjar spillvärme från Södra cell ser vi också ett hållbart kretslopp som en positiv del i det 

hela. Blekinge ser LRF Sydost som ett bra område för framtida utveckling av grönsaksodling, 

därför är vi positiva till byggnationen av växthus. 

Kommentar: Noteras. 

 

Yttranden från enskilda 
 

21. Mats Sjöholm, Elleholm 1:58 

1. Har kommunen tagit del av eller själva upprättat någon ekonomisk konsekvensanalys för 

kommunens egen del respektive näringsidkarens möjlighet till uthålliga resultat över tid. 

Kommentar: Kommunen har inte tagit del av eller själva upprättat någon ekonomisk 

konsekvensanalys. Detaljplanen är beställd och finansierad i privat regi. 

2. Vem finansierar nybygget och vad kommer det att kosta? 

Kommentar: Detaljplanen bekostas av Elleholms Tomatodling AB. Byggnationens finansiering 

ligger utanför detaljplaneprocessen. 

3. Jag äger å-stugan som ligger vid den befintliga anläggningens sydvästra hörn precis vid 

åkanten. Min fråga är: Vem eller vilka på kommunen kan ta sig rätten att ta bort vägen, med 

servitut, som leder ner till Å-stugan utan att överhuvudtaget kontakta mig. 

Kommentar: Karlshamns kommun är medvetna om att in- och utfarten till Elleholm 1:58, och 

tillhörande servitut, måste flyttas för att marken där vägen går idag ska kunna bebyggas. Detta bör 

hanteras i dialog mellan ägaren till Elleholm 1:58 och exploatören/Elleholm Tomatodling AB. En 

befintlig infart norrifrån har presenterats som ett alternativ av Elleholm Tomatodling AB. Då en 

lösning ännu inte har kommit till stånd har området försetts med följande villkor för lov i plankartan: 

a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar framkomlighet förrän utfarten från Elleholm 1:58 och 

tillhörande servitut har flyttats 

4. Vem eller vilka har kommunen tänkt ska ersätta oss sakägare, som inte ligger i planen, för 

eventuella värdeminskningar på våra fastigheter. Blir det enskilda rättsliga processer mot 

näringsidkaren? Hur är det tänkt? 

Kommentar: Angående denna synpunkt hänvisar kommunen till sammanfattande kommentarer i 

dokumentets början, då frågan har återkommit i flera yttranden. 

5. Det fanns ett förslag under 2018 från Länsstyrelsen om att utöka 

strandskyddsbestämmelsen till 300 meter i stora delar av Blekinge län som dessvärre nyligen 

kunde upphävas av Regeringen p g a felaktig kungörelse. Det utökade strandskyddet 

omfattade även det område i den nya planen. Har kommunen tagit del av Länsstyrelsen 

argument till deras önskan om utökat strandskydd och i så fall varför har inte dessa beaktats. 
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Kommentar: Länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden, 

daterat 2021-03-24, är för tillfället ute på remiss men omfattar inte planområdet. Planbeskrivningen 

har uppdaterats kring denna fråga. 

6. inkommer med kompletterande handlingar senare. Avstyrker förslaget tillsvidare. 

Kommentar: Noteras. 

 
22. Anders Henriksson, arrendator Elleholm 35:1 

Undertecknad är arrendator på fastigheten Elleholm 35:1 som ägs av Södra Cell/Mörrums 

Bruk. Detta företag äger mark i ett sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i 

väster till Stilleryd i öster, en sträcka på ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger 

Karlshamns kommun i princip all mark ända in till Karlshamns centrum. Här finns många 

platser att anlägga växthus på utan att inkräkta på miljön vid Mörrumsån.  

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att "Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". Ledningar med fjärrvärme från 

Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och till Mörrum. Det är därför inte 

nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja spillvärmen. Om man 

kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation söderut så kan man precis 

lika gärna dra ledningar österut. 

Den aktuella åkermarken som avses tas i anspråk består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten och med mycket bra fältform. Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där 

går att odla både traditionella grödor och grödor av karaktären specialgrödor som kräver 

intensiv skötsel odlingstekniskt och med vattenförsörjning genom bevattning. Detta 

sammantaget gör att denna åker är för blekingska förhållanden extremt bördig och lättodlad 

och måste anses som ett av kommunens bördigaste åkermark. Planerad ianspråktagande av 

denna åkermark innebär att den för all framtid är borttagen som åkermark. Att eventuellt 

återställa ytan till åkermark ses som omöjligt då det kräver mycket stora kostnader då all 

biologisk aktivitet i marken är tillintetgjord. 

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre. 

Inom Karlshamns kommun har arealen åkermark drastiskt minskat sedan 1950-talet, se tabell 

nedan. Om denna, utveckling skall fortgå kommer det drastiskt påverka framtidens möjlighet 

till livsmedelsförsörjning. Att då ta extremt produktiv åkermark ur produktion verkar gå stick 

i stäv med logisk utveckling. 
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Byggnation i nära anslutning till Mörrumsån kan inte heller vara rätt. En byggnation av 

denna storlek innebär en drastisk påverkan av landskapsbilden och kan inte vara förenligt 

med de kultur- och naturintressen som finns i området.  

Sammantaget anser undertecknad att byggnation av växthuset bör ske på en lämpligare plats 

där intrång på åkermark, natur- och kulturmiljö inte påverkas i den grad som kommer blir 

fallet med föreslagna plats. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

23. Carl-Inge Johansson, Elleholm 44:1 

Ta inte ifrån oss det lilla natursköna Elleholm som är kvar. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkten ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

24. Jan-Erik Nilsson, Elleholm 6:8 och Elleholm 6:9  

(fastigheterna har sedan samrådet förvärvats av Elleholms 

Tomatodling AB)  

 

Jag är absolut emot denna detaljplan, se bilaga. 

Bilaga:  

Synpunkter emot detaljplan till Elleholm 35:1 

Från Jan-Erik Nilsson – ägare till 6:8 och 6:9 

Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk. Detta företag äger mark i ett 

sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på 
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ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger Karlshamns kommun i princip all mark ända 

in till Karlshamns centrum. Här finns många platser att anlägga växthus på utan att inkräkta 

på miljön vid Mörrumsån. 

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att "Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". Ledningar med fjärrvärme från 

Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och till Mörrum. Det är därför inte 

nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja spillvärmen. Om man 

kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation söderut så kan man precis 

lika gärna dra ledningar österut. 

Åkermarken 

Matjorden på det aktuella området Elleholm 35:1 består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten. Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både grödor som 

kräver lerjord resp. sandjord. Detta sammantaget gör att denna åker är för blekingska 

förhållanden extremt bördig och lättodlad. 

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre!!! 

Den typ av växthusodling som Elleholms Tomatodling AB driver sker i hus där plantorna 

växer i stenullsmaterial genom tillförsel av näringslösning. Det krävs alltså ingen åkermark 

med matjord för att plantorna skall producera tomater. Detta gör att denna typ av växthus 

kan placeras var som helst. Allt från nedlagda grustag, stenbrott eller industritomter går att 

använda. Det finns inget behov att anlägga växthusen på den absolut bästa åkermarken i 

kommunen. 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB äger redan ett minst lika stort stycke mark 

200 meter öster om det befintliga växthuset (östra delen av Elleholm 36:1). Denna mark 

består i östra kanten visserligen av åkermark, men den är betydligt mer svårodlad (vissa år går 

den inte att skörda) och den är inte alls lika bördig som åkern i planförslaget. Den västra 

kanten av marken består av berg, som därmed inte alls går att nyttja som åker. Detta stycke 

mark lämpar sig därför betydligt bättre till växthusodling jämfört med det nu aktuella 

området vid Mörrumsån. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap l§ så anges "Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". 

Vidare så anges i Miljöbalken 3 kap 4§: "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". 

Det är inte god hushållning att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

när växthuset inte är i behov av matjord för odlingen. Det är inte ett väsentligt 

samhällsintresse att Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB skall få lov att bygga 
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växthus på fastigheten Elleholm 35:1 vid Mörrumsån, och det är omöjligt att påstå att 

behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Som redan nämnts så äger 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB redan ett minst lika stort stycke mark 200 

meter öster om det redan befintliga växthuset, mark som lämpar sig betydligt bättre till 

växthusodling jämfört med det nu aktuella området vid Mörrumsån. 

Turism, friluftsliv och fritidsfiske 

Mörrumsån och dess omgivningar är Karlshamns kommuns enskilt mest kända 

turistattraktion. Än är känd som södra Sveriges bästa laxälv. Många företagare i Mörrum med 

omnejd har en stor del av sin inkomst från turism, det gäller både boende, 

restaurangverksamhet och fisketurismen. 

Laxfisket i Mörrumsån är vida känt även utomlands. Nedströms i ån, söder om bebyggelsen i 

Mörrums, så är laxfiske tillåtet till bron i Elleholm. Sveaskog har s.k. laxfiskepooler längs ån 

ända nertill de bostadstomter som ligger norr om bron i Elleholm. Den totala längden av 

denna sträcka är 2 km. Om Elleholm 35:1 bebyggs med växthus så kommer det, räknat från 

söder att vara; en bostadstomt, därefter det nya växthuset, sedan det gamla växthuset (total 

växthuslängd 800 meter) och därefter alla villatomterna vid Lasstan (Forsbacka). Totalt 

kommer den östra stranden av ån att ha bebyggelse på en sträcka av 1 km, dvs halva 

fiskesträckan söder om Mörrum kommer att vara inbyggd av bostäder och 

industriliknande komplex. Detta är inte att hushålla med resurserna. Tillgängligheten till 

ån kommer att minska radikalt. 

Den tidigare uppförda anläggningen har en påtagligt privatiserande och avvisande effekt som 

påverkar upplevelsen av vatten- och strandmiljön längs Mörrumsån på ett negativt sätt. 

Ytterligare växthus i anslutning till denna kommer att ytterligare förstöra naturupplevelsen. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 3§ så anges "Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter ....främja...en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt". Mörrumsån och Elleholm med dess omgivningar är en viktig 

resurs för turism, friluftsliv och fritidsfiske. Det är inte en långsiktigt god hushållning att 

bebygga detta område med växthus. Växthus går att anlägga var som helst mellan 

Mörrumsån och Karlshamns stad, men Mörrumsån går inte att flytta. 

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 

attändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön". 

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, 

med tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 

stadsholmen och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsån, 

kommunens mest kända turistattraktion. 

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges "Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". 
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Fisket i Mörrumsån är en användning som är bundet till just Mörrumsån, växthus kan 

däremot byggas på annan plats. 

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6§ så anges: "Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. Områden som är av 

riksintresse för naturvärden, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket”. Det tilltänkta området inom Elleholm 35:1 är av 

samtliga ovan nämnda riksintressen. 

Enligt Miljöbalken, 4 kap 2§ så anges: "Inom följande områden skall turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 

Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån 

och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet". Om det hade varit 

lagstiftarens åsikt att 100 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda riksintressena så 

hade Mörrumsån aldrig behövt nämnas i Miljöbalken, då hade det generella skyddet varit 

nog. Nu tas Mörrumsån specifikt upp i Miljöbalken och man skall därför ta extra hänsyn. 

Bestämmelsen skall enligt Miljöbalken 4 kap 1§ inte utgöra hinder för utvecklingen av det 

lokala näringslivet. Som redan nämnts så är det fullt möjligt att placera ett nytt växthus på 

annan plats, t.ex. 200 meter öster om det befintliga växthuset och därmed hindras inte 

utvecklingen av detta lokala näringsliv, även om fastigheten söderut längs ån inte bebyggs 

med växthus. 

På denna sträcka finns Östra Elleholms samfällda gråfiske. Detta fiske hyrs för närvarande 

ut. Ytterligare ett växthus längs denna sträcka kommer att helt förändra naturupplevelsen då 

man sitter och metar vid ån. 

Man skall också ha i åtanke att många ortsbor har sina promenadstråk längs ån. 

Naturupplevelsen när man går längs ån omgiven av böljande fält och ängar går inte att 

jämföra med en promenad längs en 800 hundra meter lång, 7,5 meter hög, glasvägg. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka friluftslivet eller de höga 

naturvärden som identifierats. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när 

väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken 

består av åker. 

Kulturmiljön 

Området inom Elleholm 35:1 ligger helt inom det av Länsstyrelsen utpekade 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, K4 Elleholm. Elleholm är en viktig 

fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 

kulturlager under mark. Platsen har ett strategiskt läge invid fästet Sjöborg i Mörrumsån. 

Flera intressanta fynd har hittills hittats vid de arkeologiska utgrävningarna som skett från år 

2016 och framåt. Miljön i Elleholm är unik med bl.a. parken vid hofgården och Elleholms 

kyrka. Denna kyrka är en populär kyrka för vigslar. Den föreslagna planen kommer att 

kraftigt förändra de närmsta omgivningarna kring Elleholm och detta kommer att innebära 

påtaglig skada på hela området som är av riksintresse för kulturmiljövården.  
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För att kulturmiljön vid Elleholm skall bevaras krävs inte enbart att själva holmen undantas 

från exploatering, utan att man även tar hänsyn till omgivningarna. Elleholms stadsholme 

kringfluten av ån med åkrar, ängar och fält därikring ger en helhet. Denna helhet försvinner 

om åkrarna vid ån bebyggs med ett industriliknande komplex med 7,5 meter höga glasväggar. 

Miljöbalken 2 kap 6§, 3 kap 1 och 6§§, samt Plan och Bygglagen 2 kap, 2, 3, 4, 6 §§ är 

tillämpliga. 

En smal remsa om 100 meter "NATUR" kan inte på något vis uppväga de stora negativa 

konsekvenser 7,5 meter höga industriliknande växthuskomplex får för upplevelsen av 

kulturmiljön vid Elleholm och Mörrumsån. 

Om det nu är att kommunen anser att man måste ha 100 meter NATUR längs ån för att ån 

skall vara tillgänglig, då går det alldeles utmärkt att anlägga 100 meter NATUR där även utan 

att det nödvändigtvis måste stå ett växthus mellan ån och Elleholmsvägen. 

För den historiska kontinuiteten i området får man titta på hur omgivningarna kring 

Elleholms stadsholme och Sjöborg tidigare brukats. Skifteskartan från Östra Elleholm år 

1813 visar att den berörda platsen för nytt växthus och även remsan vid ån som skall bli 

NATUR sedan lång tid tillbaks brukats som åker och slåtteräng. Det är viktigt för 

kulturmiljön vid detta riksintresse att marken i anslutning till holmen och ån fortsätter att 

brukas på motsvarande sätt. Därmed är inte 100 meter NATUR den lösning som bäst 

tillvaratar kulturmiljöns värden. 

I utredningen PM Systemanalys Karlshamn från oktober 2013 så anges bl.a. att man " bör 

ej bryta mörrumåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. 

Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området." Om 

Elleholm 35:1 bebyggs vid ån så kommer man överhuvudtaget inte att längre kunna se 

trädridån längs ån då man färdas västerut mot Elleholm via 

Forsbackavägen/Elleholmsvägen. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka kulturmiljön. Om det inte visar sig 

tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur 

är däremot möjlig så länge marken består av åker. 

Enligt planförslaget så uppfylls alla berörda riksintressen för området genom att en 100 m 

bred naturkorridor mellan 7,5 m höga industriväxthus och Mörrumsån skapas. Denna 

korridor måste emellertid också ta hand om en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. 

Den behöver också ta hand om allt dagvatten som samlas upp av växthustaken för att detta 

inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Enligt förslaget så används lämpligen naturområdet 

närmast ån för detta ändamål och att där placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, 

svackdiken eller annan anläggning. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att finnas 

en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån. 

Trafiksituationen 

En fördubblad växthusyta kommer att ge fördubblad mängd lastbilstransporter. 

Forsbackavägen är en relativt liten väg som bl.a. används av skolbarn som på cykel tar sig till 

korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen för att där bli upplockade av skolbussen. Det är 

inte lämpligt att öka mängden tunga transporter på denna väg. Om växthus istället anläggs 

öster om Forsbackavägen på den plats som nämnts ovan, så kan utfart för lastbilar ske direkt 
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till Byggesvägen eller den delen av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen. Detta 

skulle vara mycket lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Översvämningsrisk. 

Karlshamns kommun gör bedömningen att en översvämning av områden där verksamheter 

medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Enligt Länsstyrelsens i 

yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom område för 

Översvämningsrisk. Området ligger på l-2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan 

komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för 

verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Om växthuset i de lägst belägna delarna översvämmas skulle den negativa konsekvensen 

enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Det 

är just detta som är den stora risken i sammanhanget. Vid frekventa översvämningar i 

framtiden kommer det inte längre vara ekonomiskt att bedriva växthusodling där. Det finns 

otaliga exempel på nedlagda växthus som står och förfaller och därmed förfular landskapet. 

Om företaget då går i konkurs så finns inte företaget längre och det kan därmed inte längre 

åläggas att sanera platsen. Nedlagda, trasiga växthus är fula var de än befinner sig, men att ha 

ett förfallet växthus vid Mörrumsån skulle vara direkt förödande för de natur- och 

kulturvärden som finns i Elleholm och längs Mörrumsån. Det är därför inte lämpligt att 

tillåta växthusbygge på en så känslig plats. 

Framtida utveckling och expansion av växthusodling 

Den tilltänkta platsen för nybygget ligger inklämt mellan Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

och Mörrumsån. Det finns ingen möjlighet att där utöka odlingen i framtiden om det skulle 

visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Om man istället väljer att bygga på den mark i östra 

kanten av Elleholm 36:1 som Elleholms Tomatodling AB redan äger så gränsar den marken i 

öster till mark som ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk, Rävabygget 4:1. Denna mark i 

Rävabygget ingår i ett planförslag som för närvarande är under beredning. Den delen av 

fastigheten som ligger väster om Byggesvägen och därmed gränsar direkt till Elleholm 36:1 är 

enligt företrädare för Södra Cell/Mörrums bruk medtagen i planen för att ge möjlighet till 

framtida småskalig företagsamhet alternativt växthusodling. Där finns således betydligt bättre 

framtida förutsättningar för utveckling av odlingen. 

Mörrumsån är ett Natura 2OOO-område 

Man skall inte utföra åtgärder som kan riskera att påverka ett Natura 2OOO-område 

negativt. Med ytterligare stora växthus vid ån ökar risken för att t.ex. tvättmedel från 

rengöring av växthusglas hamnar i ån i samband med regn eller översvämning. Även 

växtskyddsmedel från grönsaksodlingen kan riskera att hamna i ån vid översvämning. 

Framtida belysning av växthusen kommer också att direkt kunna påverka ån negativt (se 

nedan). 

Ändring av plan för Elleholm 36:1 (det befintliga växthuset) 

Jag motsätter mig planändringsförslaget även för fastigheten Elleholm 36:1 Det ursprungliga 

växthuset var visserligen väldigt stort den gången det byggdes, men ändå väldigt liten i 

förhållande till det nuvarande växthuset efter flera fördubblingar av dess storlek. Växthuset 

är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av 

mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare skede mindre butiker samt annan småskalig 
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verksamhet. När ett antal växthus placerades på åkermark i liten skala passade detta 

någorlunda in i byns karaktär. Men när växthusverksamheten blivit en storskalig industri 

passar det inte längre in. I efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, 

storlek och placering inte skett i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att 

motivera fler byggnader av samma karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt 

bygge får lov att bli ännu större, vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. Det finns 

andra platser för detta än inne i byn Östra Elleholm. 

Jag motsätter mig också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: "Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 

sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv". Texten "enkel konstruktion på betongplintar" antyder en helt 

reversibel byggnad med mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så 

åkermarken återställs och det var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens 

från strandskyddet. Med en förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna 

förändras så att skälet för strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte 

strandskyddet upphävas utan istället förstärkas. 

Karlshamns kommuns översiktsplan 

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. 

I dokumentet Utvecklingsstrategier finns följande text: 

 

Avsnitt Planstrategi sid 14 

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser. Kommentar: Elleholm med omnejd kommer 

att påverkas negativt av förslaget. Ökad industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som 

ger å-miljön sitt sammanhang i jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns 

anledning till att området är klassat som skyddsvärt. 

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt  

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del som 

möjligt 
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 Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks Citat: Man 

bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer.  

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse.  

Kommentar: Planen motverkar detta 

Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden.  

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37 

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp.  

Kommentar: Området klassas som AF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. 

Upplysta växthus nattetid 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av Växthusen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av Växthusen nattetid 

(BLT november 2017, Thomas Lilja: " Belysning avstår man från tills den mindre 

energikrävande LED-tekniken utvecklats.") Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, 

bl.a. är ålen mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 

Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. Om växthus trots det byggs nära 

Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens vandring då de blir upplysta, 

alternativt kommer upplysning av Växthusen att förbjudas för att inte störa t.ex. vandringen 

för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en stor konkurrensnackdel för 

dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

Sammanfattning 

Med ledning av ovanstående argument så anser jag att det är anmärkningsvärt att kommunen 

driver detta ärende för att ändra ett klassiskt agrart landskap till ett industrikomplex på en 

plats som är av riksintresse för turism, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och 

kulturmiljövård 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 
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25. Lars Bok och Ann-Charlotte Halling Bok, Elleholm 7:4 och 11:1 

Som ägare till Elleholm 7:4 och 11:1motsätter vi oss mycket starkt en ändring av 

detaljplanen. Genom vårt ägande av lantbruksfastigheten så är vi delägare i den samfällda 

mark där Sjöborg ligger. Denna medeltida borg har under de senare åren fått alltmer 

uppmärksamhet i och med arkeologiska undersökningar både på land och i ån. För att bevara 

denna kulturhistoriska mark och miljö och få besökare att skapa sig en sinnebild hur en 

medeltida stad med en skyddande borg har byggts för att skyddas från fiende från andra 

sidan ån så kommer en gigantisk växthusbyggnad att helt förstöra denna upplevelse. 

Med vår fastighet äger vi också rätt till gråfiske i Mörrumsån på den sträcka som 

växthuskomplexet planeras. Till skillnad mot Sveaskog som är positiva till att det görs 

fiskeplatser vid ån i samband med ett eventuellt bygge så ställer vi oss helt emot 

växthusplanerna eftersom vi vill kunna fiska med naturupplevelse. Skillnaden är att 

Sveaskogs betalande fiskande gäster fiska från land och då har växthuset i ryggen så fiskar vi 

från båt och då kommer att titta in i en glasvägg! 

Vår fastighet Elleholm 7:4 11:1(FS3) är den enda kvarvarande yrkesfiskande fastighet inom 

Lax och Öring i Elleholm. Detta laxfiske har vår släkt bedrivit oavbrutet i mer än 200 år. 

Inkomsten av laxfisket är gårdens huvudinkomst. Ett bevarande och förbättring av stark lax 

och öringstam i Mörrumsån är ytterst viktigt för vår verksamhet. Att bygga ett 

industriväxthus nära Mörrumsån borde redan där få ansvariga att via försiktighetsprincipen 

välja andra platser för ett växthus.  

Några motiv som borde helt avstyra dessa planer är: 

 Växthus har länge betraktats som slutna system, men på senare tid har studier visat 

att ett visst läckage av växtskyddsmedel även från växthus. Enl Jenny Kreuger SLU 

så pågår det just nu undersökning av växtskyddsmedel från växthus till närliggande 

vattendrag. l den senaste nationella screeningen av växtskyddsmedel i ytvatten 

förekommer ett antal substanser över sina respektive riktvärden. Dessutom 

förekommer också imidakloprid, en neonikotinid, vilket det inte borde göra. Det har 

sedan år 2013 varit förbjudet i EU att använda imidakloprid på grödor som lockar 

pollinerare eller bin. Användningen i växthus dock fortfarande tillåten. (Troligen 

därför att man felaktigt betraktat växthus som slutna system). 

 Tomatodlingen är inte tänkt att vara en ekologisk odling vilket gör att olika (både 

idag kända och nya kemiska produkter) används både för bättre växtlighet men 

också för att bekämpa olika angrepp på odlingen. Kemikalier används också för att 

tvätta och städa växthuset mellan odlingsperioderna. Här föreligger hög risk att 

dessa kemikalier kan läcka ut i ån och kan påverka/döda den redan känsliga 

laxstammen i ån. 

 Lilja har redan konstaterat att lönsamheten för tomater är låg varför de inte utesluter 

annan odling i dessa växthus. Frågorna blir då vilka nya bekämpningsmedel och 

kemikalier kommer att användas? 

 Hur påverkas laxen av ett utökat färskvattenintag från ån? Vi ser vissa år med 

extremt lågt vattenflöde och då öka uttaget är ingen bra kombination. Sötvatten från 

ån är laxens navigeringsmedel för att simma upp från havet. 
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 En glasad vägg vid ån med eventuell konstgjord belysning (vi vet ju inte vad som 

kommer att odlas i framtiden) måste utredas om det kommer att påverka/störa 

laxens vandring. 

Lax-och öring beståndet i Mörrumsån har inget annat alternativ än just Mörrumsån medan 

ett gigantiskt växthus har flera alternativ. Till och med inom Karlshamns kommun! 

Att äventyra ett riksintresse som Mörrumsån med sitt laxbestånd som funnits och varit 

många människors föda och verksamhet i många hundra år och som nu kan i värsta fall bli 

helt utslaget av ett industriväxthus är en helt absurd ide‘. 

Denna synpunkt borde ensam vara så starkt vägande att avslag för utbyggnad på föreslagen 

plats görs. 

Att visa på fina anlagda fiskeplatser vid ån om risk finns att kommande verksamhet dödar all 

lax är en populistisk fint för att inte offentliggöra riskerna med vald plats. 

Innan ni tar beslut om utbyggnad som kan riskerar att slå ut Mörrumsåns laxbestånd för all 

framtid bör ni konsultera Institutionen för vatten och miljö, Jenny Kreuger SLU. 

Sista fråga som ni ska ställa er själva: Vill jag bli ihågkommen att vara den som varit delaktig i 

beslutet som togs 2018-19 som gjorde att hela Mörrums genetiska laxstam dog ut trots att jag 

var medveten om alternativa platser fanns för växthuset... 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

26. Hannelore Kotzurek, Elleholm 36:2 

Synpunkter emot detaljplanen Elleholm 35:1 

Som ägare av fastigheten 36:2 har jag fått detaljplanen för samråd (15 oktober - 5 november 

2018) gällande del av fastigheten Elleholm 35:1 m.fl., Mörrum, Karlshamns kommun, 

Blekinge län (Tomatodlingen). 

Efter en mycket noggrann analys av detaljplanen och alla flankerande grundförutsättningar 

har jag kommit till bedömningen att jag är inte alls överens med målsättningarna som är 

beskrivna i detaljplanen. 

Enligt era inledande meningar skulle allmänna intressen vägas mot enskilda och på det sätt 

skulle det vara möjligt att nå en god helhetslösning! Hittills ser jag tydligt att intressen av en 

del av involverade partier (Tomatodlingen, Mörrums Bruk, kommunen) beaktas medan 

intressen av andra grupper inte har blivit värderats alls (se också punkt 14. i följande text). 

Dessutom ser jag inte hur detaljplanen i realiteten passar till syftet att den ska värna natur 

och kulturvärden längs Mörrumsån som ni påstår i er skrivelse. För mig är det bara motsatser 

som blir resultatet om detta planen blir förverkligad (se också punkt 2./3./4. och 13. i 

följande text). 

I motsats till ert ställningstagande att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan och därmed ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs tycker jag 

att en sådant är högst önskvärd och nödvändig för att underlätta ett korrekt beslutsfattande. 
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Mörrumsån själv är inte bara skyddsvärd som ett dedicerat Natura 2000-område. Den är 

också listad tillsammans med Pukaviksbukten som ett våtmarksområde med internationell 

betydelse enligt RAMSAR-Convention (se också punkt 6. i följande text). Ännu flera 

argument varför jag ställer mig absolut emot denna detaljplanen är beskrivna under punkt 1. 

till 14. i den följande text. 

1. Rätt koncept men fel placering! 

Jag har ingenting emot tomatodlingen och jag är i princip positivt inställd också mot 

konceptet med närodlat livsmedel men: 

Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk. Detta företag äger mark i ett 

sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på 

ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger Karlshamns kommun i princip all mark ända 

in till Karlshamns centrum. Här finns många platser att anlägga växthus på utan att inkräkta 

på miljön vid Mörrumsån. 

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att "Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". 

Ledningar med fjärrvärme från Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och 

till Mörrum. Det är därför inte nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att 

kunna utnyttja spillvärmen. Om man kan dra ledningar från det befintliga växthuset till 

nybyggnation söderut så kan man precis lika gärna dra ledningar österut. 

2. Slöseri av värdefulla åkermarken 

Matjorden på det aktuella området Elleholm 35:1 består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten. Sandbotten gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både grödor som 

kräver lerjord resp. sandjord. Detta sammantaget gör att denna åker är för blekingska 

förhållanden extremt bördig och lättodlad. 

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre!!! 

Den typ av växthusodling som Elleholms Tomatodling AB driver sker i hus där plantorna 

växer i stenullsmaterial genom tillförsel av näringslösning. Det krävs alltså ingen åkermark 

med matjord för att plantorna skall producera tomater. Detta gör att denna typ av växthus 

kan placeras var som helst. Allt från nedlagda grustag, stenbrott eller industritomter går att 

använda. Det finns inget behov att anlägga växthusen på den absolut bästa åkermarken i 

kommunen. 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB äger redan ett minst lika stort stycke mark 

200 meter öster om det befintliga växthuset (östra delen av Elleholm 36:1). Denna mark 

består i östra kanten visserligen av åkermark, men den är betydligt mer svårodlad (vissa år går 

den inte att skörda) och den är inte alls lika bördig som åkern i planförslaget. Den västra 

kanten av marken består av berg, som därmed inte alls går att nyttja som åker. Detta stycke 

mark lämpar sig därför betydligt bättre till växthusodling jämfört med det nu aktuella 

området vid Mörrumsån. 
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Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges "Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 

med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". Vidare så anges i 

Miljöbalken 3 kap 4§: "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". 

Det är inte god hushållning att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

när växthuset inte är i behov av matjord för odlingen. Det är inte ett väsentligt 

samhällsintresse att Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB skall få lov att bygga 

växthus på fastigheten Elleholm 35:1 vid Mörrumsån, och det är omöjligt att påstå att 

behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Som redan nämnts så äger 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB redan ett minst lika stort stycke mark 200 

meter öster om det redan befintliga växthuset, mark som lämpar sig betydligt bättre till 

växthusodling jämfört med det nu aktuella området vid Mörrumsån. 

Enligt min information är Karlshamns kommun redan idag bland de kommunerna i Södra 

Sverige som har den minsta andel av åkermark per invånare därav anser jag att det är 

ansvarslöst och visar en bristande framtidstänkande att ytterligare minska den i dagsläget 

existerande låga andelen. 

3. Turism, friluftsliv och fritidsfiske 

Mörrumsån och dess omgivningar är Karlshamns kommuns enskilt mest kända 

turistattraktion. Än är känd som södra Sveriges bästa laxälv. Många företagare i Mörrum med 

omnejd har en stor del av sin inkomst från turism, det gäller både boende, 

restaurangverksamhet och fisketurismen. 

Laxfisket i Mörrumsån är vida känt även utomlands. Nedströms i ån, söder om bebyggelsen i 

Mörrum, så är laxfiske tillåtet till bron i Elleholm. Sveaskog har s.k. laxfiskepooler längs ån 

ända ner till de bostadstomter som ligger norr om bron i Elleholm. Den totala längden av 

denna sträcka är 2 km. Om Elleholm 35:1bebyggs med växthus så kommer det, räknat från 

söder att vara; en bostadstomt, därefter det nya växthuset, sedan det gamla växthuset (total 

växthuslängd 800 meter) och därefter alla villatomterna vid Lasstan (Forsbacka). Totalt 

kommer den östra stranden av ån att ha bebyggelse på en sträcka av 1km, dvs halva 

fiskesträckan söder om Mörrum kommer att vara inbyggd av bostäder och industriliknande 

komplex. Detta är inte att hushålla med resurserna. Tillgängligheten till ån kommer att 

minska radikalt.  

Den tidigare uppförda anläggningen har en påtagligt privatiserande och avvisande effekt som 

påverkar upplevelsen av vatten- och strandmiljön längs Mörrumsån på ett negativt sätt. 

Ytterligare växthus i anslutning till denna kommer att ytterligare förstöra naturupplevelsen. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 3§ så anges "Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter ....främja...en 

långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 

övrigt". Mörrumsån och Elleholm med dess omgivningar är en viktig resurs för turism, 
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friluftsliv och fritidsfiske. Det är inte en långsiktigt god hushållning att bebygga detta område 

med växthus. Växthus går att anlägga var som helst mellan Mörrumsån och Karlshamns stad, 

men Mörrumsån går inte att flytta. 

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: "För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön". 

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, 

med tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 

stadsholmen och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsån, 

kommunens mest kända turistattraktion. 

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges "Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". 

Fisket i Mörrumsån är en användning som är bundet till just Mörrumsån, växthus kan 

däremot byggas på annan plats. 

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6§ så anges: "Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket". Det tilltänkta området inom Elleholm 35:1 är av 

samtliga ovan nämnda riksintressen. 

Enligt Miljöbalken, 4 kap 2§ så anges: "Inom följande områden skall turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 

Ånen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån 

och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet".  

Om det hade varit lagstiftarens åsikt att 100 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda 

riksintressena så hade Mörrumsån aldrig behövt nämnas i Miljöbalken, då hade det generella 

skyddet varit nog. Nu tas Mörrumsån specifikt upp i Miljöbalken och man skall därför ta 

extra hänsyn. Bestämmelsen skall enligt Miljöbalken 4 kap 1§ inte utgöra hinder för 

utvecklingen av det lokala näringslivet. Som redan nämnts så är det fullt möjligt att placera 

ett nytt växthus på annan plats, t.ex. 200 meter öster om det befintliga växthuset och därmed 

hindras inte utvecklingen av detta lokala näringsliv, även om fastigheten söderut längs ån inte 

bebyggs med växthus. 

På denna sträcka finns Östra Elleholms samfällda gråfiske. Detta fiske hyrs för närvarande 

ut. Ytterligare ett växthus längs denna sträcka kommer att helt förändra naturupplevelsen 

dåman sitter och metar vid ån.  

Man skall också ha i åtanke att många ortsbor har sina promenadstråk längs ån. 

Naturupplevelsen när man går längs ån omgiven av böljande fält och ängar går inte att 

jämföra med en promenad längs en 800 hundra meter lång, 7,5 meter hög, glasvägg. 
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Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka friluftslivet eller de höga 

naturvärden som identifierats. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när 

väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken 

består av åker. 

4. Kulturmiljön 

Området inom Elleholm 35:1ligger helt inom det av Länsstyrelsen utpekade 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, K4 Elleholm. Elleholm är en viktig 

fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 

kulturlager under mark. Platsen har ett strategiskt läge invid fästet Sjöborg i Mörrumsån. 

Flera intressanta fynd har hittills hittats vid de arkeologiska utgrävningarna som skett från år 

2016 och framåt. Miljön i Elleholm är unik med bl.a. parken vid hofgården och Elleholms 

kyrka. Denna kyrka är en populär kyrka för vigslar. Den föreslagna planen kommer att 

kraftigt förändra de närmsta omgivningarna kring Elleholm och detta kommer att innebära 

påtaglig skada på hela området som är av riksintresse för kulturmiljövården.  

För att kulturmiljön vid Elleholm skall bevaras krävs inte enbart att själva holmen undantas 

från exploatering, utan att man även tar hänsyn till omgivningarna. Elleholms stadsholme 

kringfluten av ån med åkrar, ängar och fält därikring ger en helhet. Denna helhet försvinner 

om åkrarna vid ån bebyggs med ett industriliknande komplex med 7,5 meter höga glasväggar. 

Miljöbalken 2 kap 6§, 3 kap 1och 6§§, samt Plan och Bygglagen 2 kap, 2, 3, 4, 6§§ är 

tillämpliga. 

En smal remsa om 100 meter "NATUR" kan inte på något vis uppväga de stora negativa 

konsekvenser 7,5 meter höga industriliknande växthuskomplex får för upplevelsen av 

kulturmiljön vid Elleholm och Mörrumsån. 

Om det nu är att kommunen anser att man måste ha 100 meter NATUR längs ån för att ån 

skall vara tillgänglig, då går det alldeles utmärkt att anlägga 100 meter NATUR där även utan 

att det nödvändigtvis måste stå ett växthus mellan ån och Elleholmsvägen. 

För den historiska kontinuiteten i området får man titta på hur omgivningarna kring 

Elleholms stadsholme och Sjöborg tidigare brukats. Skifteskartan från Östra Elleholm år 

1813 visar att den berörda platsen för nytt växthus och även remsan vid ån som skall bli 

NATUR sedan lång tid tillbaks brukats som åker och slåtteräng. Det är viktigt för 

kulturmiljön vid detta riksintresse att marken i anslutning till holmen och ån fortsätter att 

brukas på motsvarande sätt. Därmed är inte 100 meter NATUR den lösning som bäst 

tillvaratar kulturmiljöns värden. 

I utredningen PM Systemanalys Karlshamn från oktober 2013 så anges bl.a. att man "bör 

ej bryta mörrumåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. 

Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området."Om 

Elleholm 35:1 bebyggs vid ån så kommer man överhuvudtaget inte att längre kunna se 

trädridån längs ån då man färdas västerut mot Elleholm via 

Forsbackavägen/Elleholmsvägen. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka kulturmiljön. Om det inte visar sig 
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tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur 

är däremot möjlig så länge marken består av åker. 

Enligt planförslaget så uppfylls alla berörda riksintressen för området genom att en 100 m 

bred naturkorridor mellan 7,5 m höga industriväxthus och Mörrumsån skapas. Denna 

korridor måste emellertid också ta hand om en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. 

Den behöver också ta hand om allt dagvatten som samlas upp av växthustaken för att detta 

inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Enligt förslaget så används lämpligen naturområdet 

närmast ån för detta ändamål och att där placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, 

svackdiken eller annan anläggning. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att finnas 

en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån. 

5. Miljöpåverkan på djurliv 

Enligt ett brev från tomatodlingen till Länsstyrelsen 2011 beträffande naturvård och 

friluftvård är det Elleholms Tomatodlings uppfattning att dessa ej påverkas genom 

utbyggnaden. Åker finns mellan anläggningen och vattendraget. Detta påverkas ej och inga 

vandringshinder för djur eller människa skapas.  

Jag tror att man har redan vid första expansionen jobbat för snabbt utan att överväga vilken 

betydelse detta bygglov har i framtiden. 

Frågan är, vilka undersökningar om vandringshinder har man genomför innan bygglovet blev 

godkänt? Alla ska veta hur djuren rör sig inte bara längs än medan de kommer från olika 

riktningar och söker sig till vattnet. När man 2011 byggde det senaste växthuset med 800 m 

byggde man en stor barriär för olika sorts djur. Djuren har ingen egen röst i samhället. Det är 

vi människor som har ansvaret att ge dem en röst och en möjlighet att kunna reproducera sig 

och leva framför allt överleva extremt torra sommarperioder som vi har haft den här 

sommaren. Finns det någon undersökning sedan tomatodlingen har byggts större, om djuren 

och naturen har fått stryk. Nu har man planer att expandera på samma plats och vill fortsätta 

med barriär för djuren och förhindra helt att djuren kan tar sig till Mörrumsån. Över en 

sammanlagd sträcka på l km stängs vandringsväg för grodor och alla andra djur som har stor 

betydelse för Mörrumsån. 

Vårt ekosystem är väldigt känslig och tyvärr har inte så många människor tillräckligt med 

kunskaper som behövs för att överväga vad som är bra eller dåligt. Vi är på god väg att 

förstöra de goda förutsättningarna för naturtypens arter att fortleva i området. Se eller 

studera bevarandeplan för natura 2000-områden eller fågeldirektivet från år 1979 där EU-

länderna har infört särskilda regler för skydd av fåglar. Har man gjort en inventering om 

fåglarna som vi hade innan tomatodlingen expanderade? Har man tänkt på hur många fåglar 

som har försvunnit från den fina våta ängen som bebyggdes. En stor del av fåglarna lever av 

insekter, de är beroende av ängar och åkermark där de kan hitta insekter och smådjur. 

Framförallt vill jag hänvisa till olika kända forskningar i samband med belysning under natten 

(se också punkt 12. i följande text). 

6. Mörrumsån är ett Natura 2000-område 

Man skall inte utföra åtgärder som kan riskera att påverka ett Natura 2000-område negativt. 

Med ytterligare stora växthus vid ån ökar risken för att t.ex. tvättmedel från rengöring av 

växthusglas hamnar i ån i samband med regn eller översvämning. Även växtskyddsmedel 

från grönsaksodlingen kan riskera att hamna i ån vid översvämning. 
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Utöver vara ett Natura 2000 - område är Mörrumsån tillsammans med Pukaviksbukten också 

listad som skyddsvärt våtmarksområde inom RAMSAR Convention on Wetlands of 

International Importance. Här beskrivs Mörrumsån och området bland annat som en mycket 

viktig häckningsplats för fåglar av både nationellt som europeisk betydelse. 

7. Översvämningsrisk 

Karlshamns kommun gör bedömningen att en översvämning av områden där verksamheter 

medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Enligt Länsstyrelsens i 

yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom område för 

översvämningsrisk. Området ligger på 1-2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan 

komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för 

verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Om växthuset i de lägst belägna delarna översvämmas skulle den negativa konsekvensen 

enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Det 

är just detta som är den stora risken i sammanhanget. Vid frekventa översvämningar i 

framtiden kommer det inte längre vara ekonomiskt att bedriva växthusodling där. Det finns 

otaliga exempel på nedlagda växthus som står och förfaller och därmed förfular landskapet. 

Om företaget då går i konkurs så finns inte företaget längre och det kan därmed inte längre 

åläggas att sanera platsen. Nedlagda, trasiga växthus är fula var de än befinner sig, men att ha 

ett förfallet växthus vid Mörrumsån skulle vara direkt förödande för de natur- och 

kulturvärden som finns i Elleholm och längs Mörrumsån. Det är därför inte lämpligt att 

tillåta växthusbygge på en så känslig plats. 

8. Framtida utveckling och expansion av växthusodling 

Den tilltänkta platsen för nybygget ligger inklämt mellan Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

och Mörrumsån. Det finns ingen möjlighet att där utöka odlingen i framtiden om det skulle 

visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Om man istället väljer att bygga på den mark i östra 

kanten av Elleholm 36:1 som Elleholms Tomatodling AB redan äger så gränsar den marken i 

öster till mark som ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk, Rävabygget 4:1. 

Denna mark i Rävabygget ingår i ett planförslag som för närvarande är under beredning. Den 

delen av fastigheten som ligger väster om Byggesvägen och därmed gränsar direkt till 

Elleholm 36:1 är enligt företrädare för Södra Cell/Mörrums bruk medtagen i planen för att 

ge möjlighet till framtida småskalig företagsamhet alternativt växthusodling. Där finns således 

betydligt bättre framtida förutsättningar för utveckling av odlingen. 

9. Ändring av plan för Elleholm 36:1 (det befintliga växthuset) 

Jag motsätter mig planändringsförslaget även för fastigheten Elleholm 36:1 Det ursprungliga 

växthuset var visserligen väldigt stort den gången det byggdes, men ändå väldigt liten i 

förhållande till det nuvarande växthuset efter flera fördubblingar av dess storlek. Växthuset 

är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av 

mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare skede mindre butiker samt annan småskalig 

verksamhet. När ett antal växthus placerades på åkermark i liten skala passade detta 

någorlunda in i byns karaktär. Men när växthusverksamheten blivit en storskalig industri 

passar det inte längre in. l efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, storlek 

och placering inte skett i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att motivera 

fler byggnader av samma karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt bygge får 
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lov att bli ännu större, vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. Det finns andra platser 

för detta än inne i byn Östra Elleholm. 

Jag motsätter mig också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: "Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 

sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv". Texten "enkel konstruktion på betongplintar" antyder en helt reversibel 

byggnad med mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så åkermarken 

återställs och det var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens från 

strandskyddet. Med en förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras 

så att skälet för strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet 

upphävas utan istället förstärkas. 

10. Karlshamns kommuns översiktsplan 

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. 

l dokumentet utvecklingsstrategier finns följande text: 

10.1. Avsnitt Planstrategi sid 14 

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser. 

Kommentar: Elleholm med omnejd kommer att påverkas negativt av förslaget. Ökad 

industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön sitt sammanhang i 

jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att området är 

klassatsom skyddsvärt. 

10.2. Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt 

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

10.3. Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

Landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del 

som möjligt Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

10.4. Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

385



 

49 
 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse.  

Kommentar: Planen motverkar detta. 

10.5. Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer 

sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden.  

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt iföreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

10.6. Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (AF) sid 37 

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrandeform. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. l det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Än ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp.  

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. 

11. Trafiksituationen 

En mer än fördubblad växthusyta kommer att ge mer än fördubblad mängd 

lastbilstransporter. I samma takt ökar belastning av närboende genom buller och damm. 

Forsbackavägen är en relativt liten väg som bl.a. används av skolbarn som på cykel tar sig till 

korsningen Elleholms-vägen/Forsbackavägen för att där bli upplockade av skolbussen. 

Dessutom används vägen delvis av Mörrums Bruks anställda som cyklar till arbete men 

också av familjer som är på väg till Elleholms badplats. 

Det är inte lämpligt att öka mängden tunga transporter på denna väg. Om växthus istället 

anläggs öster om Forsbackavägen på den plats som nämnts ovan, så kan utfart för lastbilar 

ske direkt till Byggesvägen eller den delen av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen. 

Detta skulle vara mycket lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Redan under uppbyggnaden av växthuset 2011 har Miljöförbundet Blekine Väst (MBV) 

beslutat att "bygglov ges under förutsättning att sökande kan visa att trafiksituationen inte 

förvärras med anledning av ökade och/eller tyngre transporter till och från fastigheten". l 

motsats till T. Liljas prognoser om utveckling av trafiken efter utbyggnaden 2011 har trafiken 

till och från Tomatodlingen sen dess faktiskt ökad tydligt gällande både antal och storlek av 

lastbilar. Ankommande och avgående lastbilar efter kl. 17 är ingen undantag och även 

leveranser på helgdagar förekommer regelbundna. Ingen undersökning om den nuvarande 

trafiken har hittills blivit gjort eller kommit till min kännedom. 

En ytterligare belastning av trafiksituationen i Forsbackavägen med ökad buller, avgaser och 

farthinder samt risk för trafikolyckor uppstår genom att stora lastbilar med trailer ofta 

stannar/parkerar mitt på Forsbackavägen för att avsluta deras clearance. 

Den nuvarande beläggningen på Tomatodlingens parkering och tillfartsväg för leveranser 

består bara av finmalt grus som representerar en stor hälsorisk på grund av damm och fin 

damm för alla närboende. Flera klagomål har blivit adresserad till både Tomatodlingen och 

Miljömyndigheten men blev utan konsekvens. 
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12. Upplysta växthus nattetid 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av växthusen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av växthusen nattetid 

(BLT november 2017, Thomas Lilja: " Belysning avstår man från tills den mindre 

energikrävande LED-tekniken utvecklats.") Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, 

bl.a. är ålen mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 

Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. Om växthus trots det byggs nära 

Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens vandring då de blir upplysta, 

alternativt kommer upplysning av växthusen att förbjudas för att inte störa t.ex. vandringen 

för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en stor konkurrensnackdel för 

dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

13. Hantering av avfallet 

Från den föreliggande detaljplanen framgår inte hur en fungerande koncept för 

avfallshanteringen ska ser ut. Miljöförbundet förordnar en deponi i detaljplanen eftersom 

den nuvarande inte har fungerat alls. Jag förstår inte hur ni kan tillåta en detaljplan som inte 

tydliggör hur avfallet ska hanteras även om alla vet att den nuvarande deponin under flera år 

har misskötts och alla löfte eller överenskommelser har inte blivit beaktat. 

Redan sen utbyggnaden av Tomatodlingen hände i 2011 och produktionen därmed ökade är 

vi utsatt för flera belastande och hälsofarliga faktorer såsom en mycket otrevlig lukt om 

vinden står på fel riktning och också en stor förekommande av flugor. Trots alla klagomål 

och diskussioner med miljömyndigheten har det hittills inte blivit någon förändring. 

Fortfarande finns det stora högar av ruttnande växter blandad med plastavfall, hästgödsel 

och tomater såsom stora pölar av starkt luktande vätska som ohindrad rinner i grundvattnet. 

14. Balans av ekonomiska och andra intressen 

"Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning...", så står det i 

skrivelsen om detaljplanen. 

Men hur ser det ut i verkligheten? 

Tomatodlingen, Mörrums Bruk och kommunen ska mer eller mindre realisera deras planer 

med ökad produktion och omsättningar, försäljningen av spillvärme och en ökning av 

arbetsplatser och skatteinkomster. På den sist nämnda gruppen måste man dock konstatera 

att tidigare löfte om ett ökade antal arbetsplatser blev väl inte realiserad fullt och 

skatteinkomster blev till en viss del möjliggjort genom subventionerade lön. 

En grupp som ingen har tänkt på hittills är fastighetsägare som jag som bor i närheten av 

tomatodlingen. Utöver en tydlig minskning av levnadskvalitén genom en kommande 

industrilandskapet med vyer på glashus istället för naturlandskapet kommer våra hus att 

förlora ännu mera i värde som de har gjort redan på första utbyggnaden 2011. Värderingar 

från lokala mäklare har bekräftat det. Antingen våra hus blir svårsålda eller i värsta fall blir de 

inte säljbara alls! Vem står för det eller hur tänker man kompensera våra förluster? 
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Det finns ett visst antal fler intressegrupper som jag inte ska nämna, men en annan grupp 

som blir drabbat av utbyggnaden har också ett stort betydelse för Mörrum. Det är de turister 

som kommer årligen till Mörrum för att fiska eller njuta på ett annat sätt av den hittills 

härliga naturen här. De ska blir mindre! 

Resumé 

Med ledning av ovanstående argument så anser jag att det är anmärkningsvärt att kommunen 

driver detta ärende för att ändra ett klassiskt agrart landskap till ett industrikomplex på en 

plats som är av riksintresse för turism, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och 

kulturmiljövård. 

Enligt min bedömning finns det ingen balans i intresseläge mellan allmänna och enskilda 

intressen. Det är bara två enskilda players som ska vinna i detta spel! Även kommunen 

kommer på lång sikt att förlora mera genom att inte utnyttja alla möjligheter som finns att 

utveckla turismen. 

För mig finns det inga anledningar som är verkligen övertygande varför tomatodlingen skulle 

blir placerat just på den platsen. 

Framför allt är jag emot denna detaljplan eftersom att redan den utbyggnaden som gjordes i 

2011 längs Mörrumsån skulle inte ha blivit godkänt på grund av ett saknande tillstånd av den 

på den tid befintliga växthuset ("Vi har inte funnit några dokument om det befintliga 

växthuset.", email Jonas Ronsby 2011-07-14 till Fiona Kotzurek, CC Emina Kovacic). 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

27. Anna-Britt* och Gunnar Halling, Elleholm 31:1 

* Född och uppväxt Elleholm 31:1, 7:4, 11:1 

”Expansion av ej ekologisk Tomatodling” 

 Kulturell och bördig åkermark som brukas av arrendatorer sköts exemplariskt och 

ska inte bebyggas av industriell Tomatodling. Alternativa platser finns. T ex 

bergsmark kan användas. Överskottsvärmen från industrin kan användas till annat. 

Elleholm är inget industriområde. Tre miljöstörande industrier finns redan och det 

är tillräckligt. Familjer ska inte tvingas flytta från sina hem. Värdeminskning sker på 

fastigheterna. Bra att kommunen bygger lägenheter i centrala Mörrum, men ska väl 

även verka för en levande landsbygd!  

 Delar av nuvarande tomatodlingen är byggd intill åkanten, bedrövligt. 

 Deponifrågan är inte löst. Vattenintag och utsläpp till ån??  

 Bevara det lilla fina som finns kvar i Elleholm - går inte att återskapa. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 
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28. Gun Öhman Mattsson och Ingemar Mattsson, Hästaryd 3:76  

Synpunkter på planförslaget "Detaljplan gällande del av fastigheten Elleholm 35:1 

m.fl. Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län" 

Inledning 

Förutom den självklara motiveringen att man inte bör bygga industriell växthusverksamhet 

på skyddsvärd mark vill vi anföra ytterligare tre motiveringar mot planen. 

 1. Det strider mot kommunens egen översiktsplan på ett antal punkter.  

2. Det hänvisas till en remsa "NATUR", dvs. strandskyddsområdet, som skall lösa många 

uppgifter, men denna lösning har begränsningar.  

3. Man hänvisar till att det redan finns ett stort växthus vilket inte i sig borde motivera 

ytterligare försämring av miljön.  

1. Förslaget strider mot kommunens egen översiktsplan på följande punkter  

I dokumentet Utvecklingsstrategier finns följande. Avsnitt Planstrategi sid 14 Citat: 

Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser.  

Kommentar: den kulturviktiga holmen, där staden Ellenholm låg, kommer att påverkas 

negativt av förslaget. Ökad industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön 

sitt sammanhang i jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att 

området är klassat som skyddsvärt.  

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30  

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt  

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32  

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del som 

möjligt Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32  

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

lång som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse.  

Kommentar: Planen motverkar detta  
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Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden.  

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan.  

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37  

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp.  

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m.  

2. Den remsa intill ån som kallas NATUR i förslaget räcker inte till för att motverka 

nackdelarna med planen  

Författaren till planförslaget anser att alla riksintressen som finns för området uppfylls 

genom att strandskyddsområdet, en 100 m bred naturkorridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån behålls. Denna korridor måste emellertid också ta hand om 

en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. Den behöver också ta hand om allt dagvatten 

som samlas upp av växthustaken för att detta inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Citat: 

Lämpligen används naturområdet närmast ån för detta ändamål. Här placeras förslagsvis en 

öppen dagvattendamm, svackdiken eller annan anläggning. Dvs. man vill använda 

strandskyddsområdet också till detta. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att 

finnas en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån.  

Berörda riksintressen. De flesta gäller hela 35:1  

Riksintresse för naturvård - Enligt planförslaget är en 100 m bred korridor mellan 7,5 m 

höga industriväxthus och Mörrumsån tillräcklig för att inte påverka de höga naturvärden som 

identifierats negativt. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när väl 

växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken består 

av åker.  

Riksintresse för kulturvård - Enligt planförslaget är en 100 m bred korridor mellan 7,5 m 

höga industriväxthus och Mörrumsån tillräcklig för att risken för att fornlämningar skulle 

påverkas negativt är liten. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när väl 

växthusen är på plats. Utökad arkeologisk undersökning är däremot möjlig så länge marken 

består av åker.  

Riksintresse för friluftslivet - Enligt planförslaget ger en 100 m bred korridor mellan 7,5 m 

höga industriväxthus och Mörrumsån goda förutsättningar för friluftsliv. Om det inte visar 

sig tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer 

tillgänglighet är däremot möjlig så länge marken består av åker.  

Riksintresse för yrkesfisket - Enligt planförslaget gynnar en 100 m bred korridor mellan 7,5 

m höga industriväxthus och Mörrumsån fisket. Om det inte visar sig tillräckligt är en 

breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring är däremot möjlig så länge 

marken består av åker.  
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3. Motiveringen att det redan finns ett stort växthus  

Det stora växthus som ligger på Elleholm 36:1 idag är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn 

har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare 

skede mindre butiker samt annan småskalig verksamhet. När ett antal växthus placerades på 

åkermark i liten skala passade detta någorlunda in i byns karaktär. Men när 

växthusverksamheten blivit en storskalig industri passar det inte längre in. I efterhand har det 

också visat sig att tillstånd för byggnation, storlek och placering inte skett i rätt ordning. Att 

då hänvisa till befintlig byggnad för att motivera fler byggnader av samma karaktär i samma 

område känns inte bra. Det borde finnas andra platser för detta än inne i byn Östra 

Elleholm.  

Vi motsätter oss därför också planändringen för del av Elleholm 36:1. Motiveringen för 

bygglovet 2011 angav växthus med höjd 5,5 m och inte belyst nattetid. Med den nya planen 

kan följa ändrade och för de kringboende försämrade premisser.  

Vi motsätter oss också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

var att Citat: Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd metallstomme över den 

befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell grund utan enbart betongplintar i 

vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna gångar invändigt för transporter. Den 

förhållandevis enkla konstruktionen medför en relativt skonsam exploatering.  

Med en förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras så att skälet för 

strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet upphävas utan 

istället förstärkas så att minst 100 m återställs mellan ån och växthusen på Elleholm 36:1. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

29. Martin och Linda Mattsson, Elleholm 2:4  

(Ägare till fastigheten från mars 2019) 

Invändningar mot "Detaljplan för del av fastigheten Elleholm 35:1 mfl 

(Tomatodlingen), Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län 

Utsikter och det öppna rummet längs Mörrumsåns ådal 

Enligt Miljöbalken 4 kap. 2§ benämns Mörrumsån som "särskilt skyddsvärd vid 

bedömningen av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljöer. Turismen 

och friluftslivet ska särskilt beaktas." Redan denna paragraf skulle räcka för att inte 

genomföra detaljplanen. Med anledning av detta anser vi att det är anmärkningsvärt att en 

miljökonsekvensbeskrivning inte har ansetts vara nödvändig. Vi anser också att behovet av 

en miljökonsekvensbeskrivning skall omprövas i högre instans. 

Mörrumsån är en av Europas och troligen Sveriges mest kända laxälv och laxfiske i 

Mörrumsån är ett begrepp i stora delar av Europa. Redan idag störs det öppna landskapet av 

existerande växthus och inte desto mindre av den del som befinner sig så nära som 40m från 

Mörrumsån och då uppenbarligen på strandskyddat område. 

Utdrag från "PlVl Systemanalys 534 som belyser hot och risker med den tilltänkta 

utbyggnaden" 
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Bl. "Hålla de stora rummen nära Mörrumsån fortsatt öppna." 

B2. "Bör ej bryta Mörrumsåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser 

trädridån. Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom 

området." 

Vi menar att man ska bibehålla fria utblickar från och mot Mörrumsån då man t.ex. färdas 

med båt i Mörrumsån eller då man blickar ut från Elleholm (Sjöborg), i detta fallet då man 

blickar ut mot öster. 

G2. "Se upp för inbyggning av rekreativa stråk längs med Mörrumsån." 

I4. "Strandskydd, bevarandeplan odling, riksintressen, kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, 

friluftsliv." 

Om planen går igenom så blir det en sammanhängande glasvägg på 800m längs med 

Mörrumsån. Risken är även uppenbar att man i framtiden kommer att satsa på belysning i 

växthuset. Vi anser att man ska utreda riskerna med belysning då det finns uppgifter på att 

det stör både land- och vattenbaserade djur och inte minst de boende i Elleholm. 

Placering av växthus 

Ett nytt växthus måste inte stå precis vid Mörrumsån för att man ska uppnå Karlshamns 

vision för 2030. Det finns mark som antingen Södra Cell eller Karlshamn redan äger och 

som är i närheten av fjärrvärmenätet från Södra Cell. Dessutom äger Tomas Lilja 

(ElleholmsTomater AB) redan marken i öster om det befintliga växthuset vilken lämpar sig 

betydligt bättre för den tänkta verksamheten. 

l Miljöbalken 3 kap. 1§ belyses att "mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning". Vidare i MB 3 kap. 4§ kan man läsa 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". Vi menar att ett 

växthus på Elleholm 35:1 omöjligen kan vara av allmänt intresse. Dessutom kan behovet 

redan tillgodoses på annan mark som exploatören, Södra Cell eller Karlshamns kommun 

äger. Marken på 35:1 är idag mest lämplig för att odla grödor och spannmål på och med 

tanke på att tomater odlas i stenull kan växthuset placeras precis var som helst. Man behöver 

se över helheten och inte enbart på den markyta som exploatören i detta fallet har ansökt om 

planläggning. 

Ur PM Systemanalys Karlshamn (2013) 

Det är anmärkningsvärt att man i "PM systemanalys" pekar ut Scenario 1 som "Det absolut 

billigaste alternativet". Pengar ska inte få vara den avgörande faktorn vid placering av 

verksamhet då man som i detta fallet överväger att placera verksamhet i område av 

riksintresse (naturvård, kulturvård, friluftsliv, yrkesfiske) och Natura 2000-område. På sikt 

kan det även finnas planer på att Länsstyrelsen ser ut hela Mörrumsån sträckning som 

naturreservat. I ett första skeda kommer naturreservatet att utökas ner till Mörrums by. Vi 

menar att ett framtida naturreservat längs hela Mörrumsån skulle vara en värdefull 

turistattraktion som är omöjlig att värdera. 
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Scenario 9 (östra delen av 36:1) är också nära befintlig fjärrvärmeleding och har "goda 

kopplingar" till befintliga transportleder. Berget som står beskrivet som ett eventuellt hinder 

kan brytas ned och användas som utfyllnad, vilket leder till minskade utgifter för 

fyllnadsmassor. Scenario 9 har betydlig färre hot än scenario 7. 

Åkermark 

Den värdefulla åkermarken på Elleholm 35:1 kan svårligen återställas till odlingsbarjord då 

man kommer behöva transportera dit ansenliga mängder makadam. Vid förra utbyggnaden 

2011finns det uppgifter på att det fraktades dit 12,000 ton makadam. Troligen kommer det 

att behöva fraktas dit minst lika stora mängder makadam vid den nu tilltänkta utbyggnaden 

på Elleholm 35:1. 

Närliggande fastigheter 

Detaljplanen inkluderar en befintlig fastighet och bygger in flera andra fastigheter. Vi tycker 

att det är anmärkningsvärt att man kan detaljplanera andras fastigheter utan deras samtycke. 

Även om detta är tillåtet enligt lag så torde det höra till att en dialog förs mellan berörda 

parter vid en så här omfattande detaljplan utan kommunens inblandande. Någon dialog 

mellan exploatören och berörda parter har ännu inte etablerats vilket vi anser är hänsynslöst 

och respektlöst. 

Konkurrenskraft 

Tomas Lilja har sagt (ur tidskriften LandLantbruk 26 september 2018) att "man fått sämre 

betalt för tomaterna totalt sett trots en tioprocentig volymökning." Därför menar vi att 

utbyggnaden av växthuset är ett stort riskprojekt. Hur ska man kunna sälja dubbelt så mycket 

tomater mot idag om man redan idag har dålig lönsamhet med verksamheten? Vem 

återställer tomten om det visar sig att verksamheten inte är lönsam och går i konkurs? De 

eventuella tillgångarna går då i första hand till fordringsägare och leverantörer och inte till att 

återställa åkermarken. Det finns tyvärr mängder med liknande misslyckade projekt i världen 

där växthusen står och förfaller och förfular landskapet. Den tidigare så odlingsvärda jorden 

är då förstörd och man kan inte längre odla mat i jorden. 

Vatten 

Södra Cell (Mörrums bruk) förbrukar ansenliga mängder vatten och har en vattendom på att 

ta ut tre kubikmeter vatten per sekund ur Mörrumsån. De säger att de tar ut ca två 

kubikmeter. Därutöver tar redan flera lantbrukare ut vatten vid bevattning sommartid. Under 

en sådan torr sommar som vi hade 2018 hade vi vattenflöden i Mörrumsån under tre 

kubikmeter per sekund. Fortfarande i slutet av oktober är flödena extremt låga och ligger i 

skrivande stund på 4,2 m3/s. Idag kan man knappast påstå att tillräckliga mängder vatten når 

Östersjön, varför man ska vara extremt försiktig vid Vattenuttag ur Mörrumsån. 

För att laxen ska trivas, vandra och leka krävs det att vattnet når Östersjön. Vi menar att ett 

utökat Vattenuttag ur Mörrumsån menligt kommer att påverka fisket negativt och kan även 

störa Södra Cells verksamhet om det inte finns tillräckliga mängder vatten för deras process. 

Nymölla Bruk i Bromölla har av just den anledningen varit tvungna att dra ner på 

verksamheten under sensommaren 2018 då vattenståndet i Ivösjön varit extremt låga (ca l m 

under normalt vattenstånd). Om Södra Cell tvingas dra ner på produktionen i framtiden pga. 

vattenbrist innebär det stor ekonomisk skada samt minskade skatteintäkter för Karlshamns 

kommun. 
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Idag förbrukar "Elleholms Tomater AB" 40,000 m3 per år och vid en eventuell utbyggnad 

kommer behovet vara 80,000 m3. (Enligt Thomas Lilja under samrådsmötet 181025). 

Oavsett om vattnet kommer ifrån Mörrumsån eller via det kommunala beståndet, är vatten 

idag och kommer även i framtiden att vara en bristvara. 

Dagvattendammar  

I Planbeskrivningen (Dagvatten 515) står det att dagvattenanläggning är tillståndspliktigt 

enligt miljöbalken. Man föreslår i planbeskrivning att man anlägger dagvattendammar i det 

området som är tänkt att bli "natur" och som omfattas av strandskyddet (100m). Området 

"natur" mellan Mörrumsån och växthuset ska vara tillgängligt för allmänheten. Runt 

växthuset kommer det troligen även anläggas en väg så redan där försvinner ett antal meter i 

strandskyddet. Vi motsäger oss denna placering av dagvattendammar, vägar och växthus då 

det inte kommer vara 100m mellan Mörrumsån och dagvattendammen samt att 

dagvattendammen omöjliggör tillgänglighet för allmänheten. Hur säkras det upp att inga 

miljöfarliga ämnen släpps ut i dagvattnet? Det är allmänt känt att man använder 

bekämpningsmedlet "Scala" på tomatplantorna. 

Tidigare utbyggnad (2011) 

Vi är även emot upphävandet av strandskyddet på 36:1. Om man inte kunde hålla sig till 

planen förra gången, samt att man gjorde intrång i strandskyddet genom att bygga växthuset 

för nära ån, vad är det då som säger att man kommer hålla sig till upprättad plan och 

strandskydd denna gången? Vem kommer kontrollera att uppsatta riktlinjer följs?  

När man byggde ut växthuset 2011 fraktades det dit mängder med makadam och det gjöts en 

betongram som växthuset står på. Detta kan inte anses som en enkel och reversibel 

konstruktion och vi kräver därför att Miljöförbundet gör ett tillsynsärende innan vidare 

planer görs. 

Deponi 

Deponin är idag inte ändamålsenlig och det förekommer stora mängder plast och andra icke 

nedbrytningsbara detaljer liggandes på marken, dvs. nedskräpning. Vi ställer oss frågande till 

att detta förfarande får fortgå trots påtryckningar från Miljöförbundet. Det är 

anmärkningsvärt att det inte tas ett helhetsgrepp om denna deponi innan ställningstagande 

till förändring av detaljplan diskuteras. 

Trafiksituation 

Den tänkta placeringen av utbyggnaden av växthuset kommer sannolikt att medföra ökad 

tung trafik, dels under uppbyggnaden och därefter framledes. Dagligen går och cyklar 

skolbarn på vägen till och från skolskjuts. Barnens säkerhet måste prioriteras och kan 

tillgodoses om växthusets placering omplaceras. Vid placering av ny utbyggnad öster om 

redan befintlig verksamhet kan utfart för lastbilar ske direkt mot Byggesvägen eller den del 

av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen och utsätter därför inte skolbarnen för 

någon ökad risk som det nuvarande förslaget på detaljplanen. 

"Undersökning av betydande Miljöpåverkan (180801)" 

Detta dokument har legat till grund för beslut om att en Miljökonsekvensbeskrivning inte 

skulle behöva göras, vilket vi emotsätter oss påföljande punkter: 

- För det första har man enbart analyserat Scenario 1 från "PM systemanalys Karlshamn" 

- Vi tycker att det hade varit värdefullt och betydande att även göra motsvarande analys av 

Scenario 9 (Östra delen av 36:1). 

394



 

58 
 

Naturmiljö: Berör planen landskapsbild? – Nej 

Borde vara ett "Ja". 

Det är uppenbart att landskapsbilden påverkas negativt när man bygger en glas- och 

stålbyggnad som täcker en yta av ca 7,5ha (motsvarande 10 fotbollsplaner) och med en höjd 

på 7,5m. Från att ha varit en föränderlig åker som ändras med årstiderna till att bli en steril 

och statisk glasbyggnad. 

Miljökvalitetsmål: Berörs något av de 16 nationella miljömål som ska ligga till grund för 

planering: 13) Ett rikt odlingslandskap? –Nej 

Borde vara ett "Ja". 

Det är uppenbart att det inte blir ett "rikt odlingslandskap" ifall planen verkställs. Ett rikt 

odlingslandskap består av åkermark där man kan odla olika grödor från år till år. 

Mark: Kan planens genomförande medföra förflyttning, sammanpressning eller täckning av 

jorden? – Nej 

Borde vara ett "Ja". 

Det är uppenbart att åkerjorden sammanpressas och täcks över när man fraktar dit tusentals 

ton med makadam. 

Planens påverkan på övergripande miljöeffekter: Har planen betydelse för möjligheterna att 

följa miljölagstiftningen? –Nej 

-Hur menar man att man kan bortse från Miljöbalken 3 kap. 1§ och 4§ samt 4 kap. 2§ som i 

allra högsta grad är relevanta för planen? 

Naturresurser: Kan planens genomförande medföra ökad användning av någon ej 

förnyelsebar naturresurs? – Nej 

Borde vara ett "Ja". 

Åkerjorden som tas i anspråk och förstörs är en icke förnyelsebar naturresurs Odlingsvärd 

åkerjord är en bristvara i Sverige och i omvärlden och tyvärr minskar andelen åkerjord för 

varje år pga. exploatering. 

Då undertecknade i mitten av mars 2019 kommer att bli fastighetsägare för Elleholm 2:4 

(Elleholmsvägen 311, 37591 Mörrum) lämnas ovan synpunkter in. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden 

 

30. Maj-Britt och Christer Mattsson, Elleholm 2:4  

(ägare av fastigheten före mars 2019) 

Synpunkter på samrådsförslag gällande detaljplan för del av fastigheten Elleholm 

35:1 (Tomatodlingen) 

Platsen gränsar till Elleholms gamla stadsholme med kulturmiljöer i form av kyrka och 

Elleholms hofgård. Detta är även en viktig fornlämningsmiljö bestående av en av Blekinges 

senmedeltida städer och fästningsområdet Sjöborg. Byggnader av industriell karaktär 

kommer att inkräkta menligt på miljön kring Elleholm då området är av riksintresse för 

kulturmiljövården. 
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Marken ligger vid Natura 2000-området vid Mörrumsån. Genom att bygga ytterligare stora 

komplex intill ån skulle detta riskera att störa syftet med Natura 2000-området. 

Området är av riksintresse för turism och friluftsliv, där särskilt laxfisket i Mörrumsån har 

stort värde. Dessutom gäller regler om strandskydd. Uttag av vatten ur ån bör kontrolleras 

eftersom Södra Cell, tomatodlingen och lantbruken är beroende av att vattnet ska räcka till 

alla. 

Platsen för den tilltänkta byggnaden är på en av kommunens bästa åkerjordar, helt stenfri 

lerjord på sandbotten, där vilken gröda som helst kan odlas. Tomater odlas i stenull med 

näringslösning och de står överhuvudtaget inte i jord. 

Om företaget läggs ner eller går i konkurs vem är då ansvarig för att marken återställs i 

odlingsbart skick? 

Dessutom kommer lastbilstransporter och övrig trafik att öka, vilket blir ytterligare 

påfrestning på vägnätet kring Elleholm. Dessutom saknas fortfarande asfaltering på 

lastplanen som idag är belagd med makadam och grus. 

Deponianläggning har fortfarande inte byggts för att ta hand om avfallet utan det förvaras på 

barmark bakom fastigheterna 36:2 och 5:9. Förutom organiskt material innehåller det 

plastartiklar. 

Strandskyddet på 100m verkar inte vara helt skyddat då det föreslås att lägga dammar för 

dagvattnet på den biten. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

31. Fredrik Sigurdson, kyrkoherde 

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Elleholm 35:1 m fl, avseende tomat- eller 

annan växthusodling. 

Under det genomförda samrådet den 25 oktober i Karlshamns rådhus och som samlade ett 

stort antal närboende och andra intresserade riktades kritik mot den föreslagna tillbyggnaden 

av höga växthus på fastighet Elleholm 35: 1. 

Hela området är, som också framgår av planen, enligt miljöbalken kapitel 3, av riksintresse 

för naturvård, dess södra del - fastigheten 35:1 - också enligt samma balk av riksintresse för 

kulturvård. 

Kulturmiljölagens (SFS nr 1988: 950) kapitel 4, paragraf 1, stipulerar följande: 

"Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är 

skyddade enligt beslämmelserna i detta kapitel." 

Tomten 18: l , strax söder om den södra delen av tilltänkta växthus, är kyrkligt ägd mark 

numera förvaltad av Lunds stifts prästlönetillgångar. Inte så långt därifrån - även här i sydlig 

riktning -ligger Elleholms riksbekanta kyrkobyggnad med tillhörande mark. Man kan alltså 

konstatera, att hela området i vid bemärkelse, öster och väster om Mörrumsåns utlopp och 
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norrut, är känsligt och skyddsvärt från kyrko-, kultur- och naturmiljösynpunkt. I detaljplanen 

nämns också att fastigheten 18:1 jämte grannfastigheterna är direkt berörda. 

Viss oklarhet kring fastigheten Elleholm 18:1 har gjort att kyrkan inte enligt planförslaget 

blivit sakägare men i efterhand uppmanats att lämna synpunkter samt utlovats att vid behov 

få vara med bland de röster, som i processens slutomgång får höras. 

Genom att frågan väcktes sent och Mörrum-Elleholms församling genom dess kyrkoråd 

kom sent in i processen äskar vi om att få vara med bland dem som hörs vidare även i 

följande omgångar gällande hantering och beslut för eventuellt bygglov gällande fastigheten 

Elleholm 35: 1. 

Kommentar: Mörrum-Elleholms församling delges denna samrådsredogörelse och kommer fortsatt att 

finnas med på ärendets sändlista. I övrigt hänvisas till sammanfattande kommentarer i dokumentets 

början, då synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

32. Niklas Svensson och Katrin Arvidsson, Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 

Synpunkter på ändring av detaljplan Elleholm, växthus 

Som ägare och boende på fastigheterna Elleholm 6:5, 6:6 och 6:7 motsätter vi oss starkt en 

ändring av detaljplanen. Det finns många aspekter på varför vi motsätter oss det, både för 

oss rent personligt men också beroende på att Karlshamns kommun väljer att riskera ett 

naturområde, som består av ett flertal riksintressen och unika värden. 

Då vi flyttade in i vårt hus för 20 år sedan var Elleholm en idyll, och det vackra landskapet 

omkring oss frodades. Vid utbyggnaden av växthuset för några år sedan förminskades vi och 

vår situation, ingen hänsyn togs till våra synpunkter då. Med ytterligare en expansion och 

utbyggnad av ännu fler växthus kommer vår utsikt och livskvalitet ytterligare att påverkas 

kraftigt negativt. 

Vår fastighet gränsar i dagsläget till Elleholms tomatodling på två sidor, och med en ändring 

av detaljplanen blir vi helt inbyggda. Vi kan se i detaljplanehandlingarna att vårt hem helt 

plötsligt är planerat som kontor och handel, och även att det planerade växthusbygget delvis 

kommer att ligga på vår tomt. Den utsikt vi hittills har haft kommer att försvinna, istället för 

åkermark kommer vi att mötas av ett 7,5 m högt växthus. 

Vi anser inte att Elleholms Tomatodling har en så stor betydelse för samhället i stort att det 

är skäligt att detaljplanen går igenom. Det är inte på något sätt rimligt att våra intressen som 

boende ska ge vika för Elleholms Tomatodlings intresse. Detta i synnerhet då Elleholms 

Tomatodling är ett privat företag, och en utbyggnation av växthusen har inte något bärande 

allmänt intresse, varken för sysselsättningen i kommunen eller för någon annan 

samhällsnytta.  

Den negativa förändringen av vår boendemiljö, som i förlängningen kräver att vi kommer att 

bli inlösta och därmed tvingas flytta ifrån vårt hem, väger helt klart tyngre än Elleholms 

Tomatodlings intressen, och borde rimligtvis räcka för att en detaljplaneändring inte ska gå 

igenom. Går detaljplanen igenom kommer vårt hem inte längre att räknas som en bostad, 

med alla de negativa konsekvenser det medför. Vi kan inte söka bygglov för tex utbyggnad. 
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Vi har under de 20 år vi har bott i vårt hus skapat ett boende utifrån våra behov. Vi har ett 

eget företag, med de krav som ställs på ytor för den verksamheten, och det är svårt att hitta 

något likvärdigt boende. 

Vi har en dotter som har mått, och fortfarande mår mycket dåligt. Hon hade börjat må 

bättre, och var på väg tillbaka till ett liv i samhället och skola. Eftersom hon har ett behov av 

trygghet i sin vardag har hon har påverkats väldigt negativt av de tilltänkta planerna, så 

mycket att hon till och med tvingats bli inlagd på sjukhus under en period, och kraftigt gått 

tillbaka i sitt dåliga mående. Det är så otroligt mycket som påverkas i våra liv, som ni i 

Byggnadsnämnden inte har insyn i, men vi ber er att verkligen tänka över detta. 

Vi tycker självfallet det är positivt ur miljösynpunkt att använda fjärrvärme så mycket som 

möjligt, däremot kan vi inte se nyttan av att använda åkermark som idag brukas, ersättas och 

fördärvas med växthus. Den produktion som idag sker kräver ingen jord alls, utan kan tom 

ställas på en asfalterad yta, eftersom växterna planteras i mineralull. Ska vi verkligen hushålla 

med områdets resurser finns det betydligt lämpligare platser att bygga ett växthus på, ur 

miljösynpunkt, ur natursynpunkt, ur logistikspunkt och även ur boendesynpunkt. Vi har 

tidigare föreslagit ett område 200 meter öster om det befintliga växthuset som mer lämpligt 

för en nybyggnation, något som inte är utrett av exploatören ifråga. Där finns redan en 

befintlig ledning för fjärrvärme ifrån Södra Cell. 

Idag hanteras avfall ifrån odlingen på egenhändigt skapad deponi strax öster om växthusen. 

Vi har vid ett flertal tillfällen påtalat till Miljöförbundet gällande plastclips som lämnas i 

många år, tomater och avfall ifrån verksamheten både växter och gödsel, lakvatten som 

bildar dammar, och den olägenhet den skapar för oss närboende i form av flugor, dåligt lukt 

och skadedjur. Miljöförbundet skriver i sitt yttrande att avfallshantering måste ses över, och 

att även den ska ligga inom detaljplanerat område. Det har man tyvärr inte tagit hänsyn till i 

detaljplaneförslaget, där deponin ligger kvar på det ursprungliga området. Enligt uppgift ska 

detta åtgärdas, men ingenting har hänt under de senaste 5 åren - så länge har vi påtalat 

bristerna. En mer än fördubbling av verksamheten torde generera mer än en fördubbling av 

avfallet. Det är fortsatt oklart om verksamheten på Karlshamn Elleholm 36:1 är 

tillståndspliktig enligt 7 kap 28 a§ MB, samt vilka överväganden som gjorts i 

detaljplaneförslaget jml 9 kap 23 § PBL. 

Idag går det ett flertal transporter, både tung trafik och mindre lastbilar till och från 

växthuset dagligen, måndag till söndag, även utanför arbetstid. Forsbackavägen, en relativt 

liten väg, som idag inte bara trafikeras av de boende och barn till och från skolbussar, 

kommer att belastas betydligt mer, något man inte har tagit hänsyn till i detaljplaneförslaget. 

Elleholms Tomatodling har, trots påtalan ifrån närboende, valt att inte göra någonting för att 

minska damm som uppstår på torra grusytor, trots att de ombetts asfaltera eller vidta andra 

åtgärder för att minska olägenheterna vid parkering och lastplats. 

Boendesituationen kommer att med ökad produktion att kraftigt försämras. Den 

transportplan som redovisades vid den förra utbyggnaden har aldrig varit aktuell, tvärtom har 

transporterna hela tiden varit betydligt fler än angivna. Trafikingenjören på Karlshamns 

kommun framfört genom yttrande att han inte har något att erinra, men vi saknar vilka 

överväganden som gjorts avseende transporterna till och från fastigheten och dess påverkan 

på väg 555 och trafiksäkerheten på densamma. 
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l detaljplaneförslaget har kommunen kortfattat bedömt, och aktivt arbetat för att "komma 

undan" de krav som faktiskt ställs i och med att området består av ett flertal riksintressen. Vi 

begär därför att få ta del av de underlag som ligger till grund för bedömningarna. Hur kan 

man tex bedöma att "förflyttning, sammanpressning eller täckning av jorden" inte kommer 

att ske? Är man medveten om att vid det förra tillbyggnationen, lades över 12000 ton 

fyllnadsmaterial under växthuset? 

Vidare anses att planen att lämna 100 meter som "natur" ned mot ån räcker för att tillgodose 

strandskyddet. Det kommer inte att vara 100 meter, som tidigare påtalats kommer en del av 

det området att tas i bruk för tillfartsväg till och från stugan som är belägen vid åkanten, 

dessutom behövs det åtgärder för att ta hand om dagvatten ifrån växthuset så att det inte ska 

rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Området mellan växthuset och Mörrumsån vid den förra 

tillbyggnationen är idag endast 50 meter. För övrigt arbetar Länsstyrelsen för att 

strandskyddet ska öka till 300 m. 

I Miljöbalken 3 kap 4§ anges: "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". Vi anser inte, och förstår inte hur kommunen kan anse, att en 

utbyggnad eller detaljplaneändring tillgodoser väsentliga samhällsintressen? 

Det kan inte vara rimligt att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

åkerjord som idag brukas och producerar livsmedel, när det inte ens finns ett behov av 

matjord för att odla i växthus? Det finns betydligt mer lämpade områden som nämnts 

tidigare, 200 meter öster om det befintliga växthuset, där transporter kan ske utan att riskera 

skolbarns säkerhet, där faktiskt den unika miljön vid Mörrumsån sparas, där man kan anlägga 

en deponi utan att närboende påverkas, och förhoppningsvis hittar man ett sätt att ta reda på 

de 100 000-tals plastclips som idag fördärvar området. 

Karlshamns kommun gör vidare bedömningen att en översvämning av områden där 

verksamheter medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Vad 

grundar sig den bedömningen på? 

Enligt Länsstyrelsens i yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom 

område för översvämningsrisk. Området ligger på 1-2,5 meter med risk för översvämning, 

vilket kan komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras 

för verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Vid en översvämning av området där växthuset är tänkt att placeras, skulle den negativa 

konsekvensen enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba 

verksamhetsutövaren. Det kan ju tänkas vara logiskt, det är ju ändå exploatören som har 

byggt växthusen, men ovärderlig miljö har dock redan fördärvats och det är i stort sett 

omöjligt att återställa. Vid en direkt fråga till exploatören på samrådsmötet angav denne att 

en återställning av området ligger på kommunens ansvar - är ni beredda att ta det ansvaret? 

Vi har tyvärr exempel i vår närhet när ingen tar ansvar för återställning, Viking Timber i 

Asarum och den s.k. tippen mellan Svängsta och Mörrum. Ingen av oss, alla är vi ju boende i 

kommunen, och stolta över Mörrumsån och dess omgivningar, vill se ett nedlagt växthus 
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som står och förfaller, som på så många andra platser i landet. Man bör därför vara oerhört 

försiktig och undvika att exploatera så känslig mark som den runt Mörrumsån och Elleholm. 

Vi saknar också en konsekvensanalys över hur växthusen samlar upp ljud från 

omgivningarna. Vi har märkt en betydligt högre ljudnivå sedan det förra växthuset kom till 

jämfört med tidigare. 

Vi väntar för övrigt fortfarande på ett svar ifrån Karlshamns Kommun gällande den anmälan 

vi gjorde 2015 gällande avståndet ifrån växthuset till vår fastighet. I det ursprungliga 

bygglovet angavs 15 meter som avstånd, efter att ha börjat bygga ändrades bygglovet till ett 

avstånd av 10 meter, det är i själva verket strax över 7 meter. Vi har fortfarande inte fått 

någon återkoppling gällande detta, Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle återkomma, enligt 

mail daterat den 14 september 2015, men inget har hänt. 

Vi motsätter oss därför även planändringsförslaget för fastigheten Elleholm 36:1 Det 

ursprungliga växthuset har fördubblats flera gånger om, och tagit allt mer åkermark i anspråk, 

och kan nu anses vare en industri. 

I efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, storlek och placering inte skett 

i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att motivera fler byggnader av samma 

karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt bygge får lov att bli ännu större, 

vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. 

Vi anser att strandskyddsdispensen ska upphävas. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: "Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metall/stomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 

sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv". 

Texten "enkel konstruktion på betongplintar" antyder en helt reversibel byggnad med 

mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så åkermarken återställs och det 

var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens från strandskyddet. Med en 

förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras så att skälet för 

strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet upphävas utan 

istället förstärkas. 

Karlshamns kommuns översiktsplan 

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. 

I dokumentet Utvecklingsstrategier finns följande text: 

Avsnitt Planstrategi sid 14 

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser.  

Kommentar: Elleholm med omnejd kommer att påverkas negativt av förslaget. 

Ökad industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön sitt sammanhang i 
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jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att området är klassat 

som skyddsvärt. 

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt 

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

Landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del 

som möjligt 

Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse.  

Kommentar: Planen motverkar detta 

Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden.  

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37 

Citat: Beskrivning Äar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. An ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp.  

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. En 

ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av Växthusen. Inom en inte alltför 

avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av Växthusen nattetid (BLT 

november 2017, Thomas Lilja: " Belysning avstår man från tills den mindre energikrävande 

LED-tekniken utvecklats.") Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, bl.a. är ålen 

mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 

Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. Om växthus trots det byggs nära 

Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens vandring då de blir upplysta, 

alternativt kommer upplysning av Växthusen att förbjudas för att inte störa t.ex. vandringen 
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för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en stor konkurrensnackdel för 

dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

Med anledning av ovanstående kräver vi att Karlshamns kommun tar sitt ansvar och pausar 

eller lägger ner detaljplanearbetet. Vi kräver att situationen med vår fastighet blir löst på ett 

tillfredsställande sätt för oss, innan planarbetet eventuellt går vidare. Vi tycker att det är 

ansvarslöst av Karlshamns kommun att arbeta med en detaljplan utan att ta ansvar för 

konsekvenserna för oss, som också är invånare i kommunen. 

Vi fick information i brevet som gick ut till sakägare att vår fastighet ska bli kontor och att 

det planerade växthuset inkräktar på vår mark - samtidigt som Karlshamns kommun 

informerar oss att man inte tar ansvar för inlösen av vår fastighet, utan lämnar det till oss och 

exploatören att lösa. Löser vi det inte kommer vi att ha ett hem som inte längre är klassat 

som en bostad. Sammantaget är det inte skäligt att vi bor kvar om detaljplanen går igenom, 

det medför mycket negativa konsekvenser för oss. Vi förbehåller oss därför rätten att kräva 

inlösen och skadestånd av kommunen. 

Det känns som att vi blir annekterade, och inte som att vi lever i ett fritt och demokratiskt 

land. Vi blir bortkörda ifrån vårt hem eftersom en privat företagare vill utöka sin verksamhet. 

Det handlar inte om allmännytta. 

För övrigt är vi frågande till hur opartiskt detaljplaneförslaget är framtaget. Vi har redan 

kunnat läsa i media om att bygglov kommer att ges hösten 2019, vilket innebär att det redan 

är avgjort, varför man kan ställa sig frågande till om ni läser den här skrivelsen -i så fall får ni 

gärna bekräfta det till oss. Vi har dessvärre hört att byggnadsnämnden inte läser igenom alla 

synpunkter utan lägger dem åt sidan. 

Kommentar: Initialt var intentionen från exploatörenens sida att en överenskommelse skulle träffas 

med ägarna till ovan berörda fastigheter, Elleholm 6:5, 6: 6 och 6:7. Karlshamns kommun var 

sammankallande till ett inledande dialogmöte den 3 september 2018, där båda parter och kommunens 

representanter deltog. I övrigt har dessa förhandlingar varit privata angelägenheter. 

Då någon överenskommelse mellan exploatör och ägarna till fastigheterna, Elleholm 6:5, 6: 6 och 6:7, 

aldrig kom till stånd, fortsatte de fastighetsrättsliga diskussionerna, och den 15 mars 2019 kallade 

kommunen till ett möte i Rådhuset där fastighetsägarna, advokat, planhandläggare, stadsarkitekt, 

exploateringsingenjör och kommunjurist deltog. Då redogjordes för vad som gäller juridiskt avseende 

inlösen och ersättning.  

Utifrån rådande situation och på grund av det fastighetsrättsliga läget har kommunen beslutat att lyfta 

ut fastigheterna Elleholm 6:5, 6: 6 och 6:7 ur planen. Därmed omfattas fastigheterna inte längre av 

planförslaget. Eventuella krav på ersättning eller inlösen hanteras enligt miljöbalken, 32 kap, 

miljöskada. Detta innebär att den som vill ha ersättning får ansöka om stämning hos mark- och 

miljödomstolen. Ersättningsskyldig blir den som bedriver eller låter bedriva en skadegörande verksamhet 

i egenskap av fastighetsägare eller verksamhetsutövare. 

I övrigt hänvisar kommunen till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då många av 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 
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33. Nils Abrahamsson, Elleholm 35:3 

Odling i växthus som för närvarande planeras inom området på Elleholm 35:1 kräver inte 

någon jordbruksmark. Detta gör att man bör avstå från detta projekt och överväga annan 

lokalisering. Man bör då i första hand placera anläggningen på marksom redan är förstörd 

alternativt mark som är mindre värdefull. Dessutom äger Elleholms tomatodling idag 

områden som man tänker byta bort. Södra Skogsägarna äger också fler och omfattande 

områden som skulle kunna vara tänkbara. Området som man tänker ta i anspråk är som 

jordbruksmark den mest värdefulla i kommunen. 

Jordbruksmark är inte heller någon förnybar resurs (möjligen efter en eventuell framtida 

istid) och om man bygger bort den går den inte att ersätta. Om det ska bebyggas måste en 

plan för återställning upprättas. 

Under mycket lång historisk tid har vi odlat i jord vilket vi med största säkerhet också 

kommer att göra i framtiden. Vi bör ha synsättet att vi är förvaltare av jorden och inte ägare. 

Om detta projekt går genom kan man faktiskt säga att jorden dör här. Vi vet inte heller om 

tekniken att odla i mineralull med näringslösning för all framtid är rätt sätt och det är fel att 

låsa fast sig med en teknik.  

Man bör utforma anläggningen så att man kan konvertera odlingen till ekologisk om 

förutsättningarna skulle förändras.  

Det behöver finnas en plan för vad som ska hända om anläggningen läggs ner. Dessutom 

kan framtida vattenhöjningar ställa till med problem och Elleholms tomatodling har i år 

klagat på dålig lönsamhet. Då kommer marken att behöva återställas och om inte 

innehavaren har några ekonomiska medel för detta är det en risk att kostnaden till slut 

kommer att hamna hos kommunen alternativt kommer ytan att bli ett impediment som 

ingen gör något med. Är det verkligen värt risken? 

När det gäller översvämning anser Karlshamns kommun att det i huvudsak är skador av 

ekonomisk art som drabbar verksamhetsutövaren men det kan till slut bli både en fråga för 

försäkringsbolag och kommun. Platsen är olämplig ur denna synpunkt. 

Karlshamns kommun har en låg andel åkeryta per invånare och få områden med ett öppet 

landskap. Dessa få områden är mycket väl värda att bevara. Karlshamns kommun kommer 

på plats 6 med minst andel åkermark per person i de 5 sydligaste länen, (Skåne, Blekinge, 

Halland, Kronoberg och Kalmar). Storstadskommunerna Malmö, Lomma och Burlöv samt 

skogskommunerna Lessebo och Oskarshamn har lägre siffror. 

Utvecklingen av ytan åkermark i nuvarande Karlshamns kommun har mer än halverats 

mellan år 1951 och 2015 och kommunen hamnar på plats 48 av 290 (den sämsta sjättedelen) 

för perioden 1981 och 2015 bland kommuner där åkermarken har minskat mest. Då bör vi 

inte bygga bort den åkermark som finns här även om man kommer att kalla ytan för 

“odling”. (Statistik finns i bilaga- Sorteringen av kommuner är på hur mycket åkermark som 

är kvar 2015 jämfört med 1981. Karlshamns kommun hamnar på plats 48 av 290. En inte 

speciellt imponerande placering.) 

Trafiken på Forsbackavägen kommer att öka betydligt. Vägen är inte dimensionerad för 

storskalig industritrafik. Vägen används idag i stor utsträckning av boende i Elleholm och 

Mörrum för rekreationstrafik och skolbarn. Både gående och cyklister. 
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Man måste under alla omständigheter ställa sig frågan om det idag inte hade funnits något 

växthus alls på Elleholm 36:1- Hade ett bygglov på nästan 135000 kvadratmeter kunnat 

beviljas på det tilltänkta planområdet? Om man är det minsta tveksam på svaret bör man 

också vara negativ till den här detaljplanen. Som man tidigare har motiverat utbyggnad av 

växthus är att det är begränsat privatiserande av ytan vilket inte stämmer. Om utbyggnad sker 

blir det i högsta grad privatiserande. På åkern idag uppehåller sig ofta fåglar och deras 

närvaro kommer med största sannolikhet att upphöra. 

Länsstyrelsen har arbetat med frågan om utökat strandskydd till 300 meter. Det man talar om 

är sträckan söder om bron i Elleholm. Inget är klart i det här ärendet och det är inte ens 

säkert att det blir så men skillnaden i förutsättningar mellan söder och norr om bron är inte i 

det avseendet så stora. I södra delen av Elleholm skulle det kunna handla om små byggnader 

som inte kan tillkomma, men något hundratal meter norrut finns inga gränser alls. Därför 

bör man ifrågasätta en byggnad på minst 75000 kvadratmeter inom det tilltänkta 

planområdet och endast 100 meter från vattnet. I det här fallet skulle ordspråket “Att sila 

mygg och svälja kameler” kunna vara tillämpligt. 

På sidan 7 i planbeskrivningen är två bilder felaktiga- De ger sken av att man kommer att 

kunna se det bakomliggande landskapet genom växthuset. Så kommer inte att vara fallet. 

Detta är en sorts skönmålning för att få det här projektet att verka bättre än vad det är. 

Kommentar: Fotomontagen är endast ett försök att illustrera var de nya byggnaderna kan komma 

att placeras i förhållande till vägen. Dess genomskinlighet syftar till att visa vad de kommer att 

skymma. 

På sidan 8 står det: “Då området närmast kända fornlämningar kommer att planläggas som 

NATUR minskar risken för att ovanstående värden ska påverkas vid ett genomförande av 

planen”. 

Det hade i detta fall varit rimligt att inte bara minska risken utan helt eliminera den. På sidan 

8 i undersökning av betydande miljöpåverkan står det att detta projekt saknar inverkan på 

Landskapsbild. Detta är direkt felaktigt. Det påverkar i högsta grad landskapsbilden negativt 

och det finns ingen kommentar om detta. 

På sidan 9 i undersökning av betydande miljöpåverkan-Miljökvalitetsmål står det: 

“Bedömningen är att miljömålen kommer beaktas och att dessa inte kommer att beröras 

negativt”. Det måste vara ett fel i det här underlaget för påverkan är stor på: 13) Ett rikt 

odlingslandskap. För punkt 16) Ett rikt växt- och djurliv: En rimlig förklaring behövs på 

vilka växter och djur som kommer att kunna ha sin livsmiljö på glasytorna som idag finns på 

marken. En analys av detta saknas. 

På sidan 10 i undersökning av betydande miljöpåverkan står det “Nej” på Förflyttning, 

sammanpressning eller täckning av jorden. Detta måste vara felaktigt-Marken ska täckas. Det 

finns ingen kommentar om detta. 

Det bör finnas områden för avfallshantering inom detaljplanen och dessa områden bör inte 

ligga inom strandskydd. Det verkar inte som om det finns några ytor avsatta för dessa 

ändamål inom planområdet. 
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Om en ny väg ska anläggas som ska följa växthuset på den västra sidan ska den inte heller 

anläggas inom området som ska avsättas till natur. Ett rimligt mål är också att inga 

anläggningar överhuvudtaget ska placeras på strandskyddsområdet och “naturen”.  

Landskapsbilden kommer med detaljplanens genomförande att drastiskt förändras. Det 

kommer att minska Elleholms attraktivitet som kulturbygd både för boende och besökare. 

Vägen till Elleholm från öster kommer att upplevas som en korridor mellan Södra Cell 

Mörrum och glasväggar. Det är negativt.  

Ljud reflektioner- Analys över hur ljud reflekteras behöver göras. Två verksamheter som 

producerar ljud kommer att fortsätta med sin verksamhet, Södra Cell Mörrum och Schweden 

Splitt. Ljud reflekteras redan idag på ett oönskat sätt. Om ljudet reflekteras kommer nivåer 

att kunna öka avsevärt på vissa ställen. 

Elleholms tomatodling har aviserat att man i framtiden avser att ha upplysta växthus. (Citat 

från BLT 20 november 2017, “Man ska avstå för närvarande till tekniken har utvecklats”.)  

-Detta kommer att påverka omgivningen med djur, människor och växter i närområdet och 

självklart området som kallas “natur” och även Mörrumsån och djurlivet där med en 

betydande ljusemission. Det behöver utredas redan nu istället för i en kommande 

bygglovsansökan om påverkan skulle visa sig vara betydande. 

På sidan 13 i undersökning av betydande miljöpåverkan beskrivs att det kommer att kunna 

ske belysning men det finns inte det minsta av förslag till lösningar på hur man vill minimera 

påverkan på omgivningen. 

I Sydöstran 9 november 2017 står det att 70 nya jobb kan skapas. Om man ser på 

uppgifterna i dag från företagsupplysningar är det angivet 29 antal anställda. De är då 

omvandlade till heltid. Om man med samma personalintensitet räknar på hur många som 

skulle bli vid en utbyggnad blir det omkring 39 vilket är betydligt färre än 70.  

Det innebär att det finns värden som ligger till grund för det här projektet som är direkt 

felaktiga. Vi vet inte heller om nya grödor kommer att ge samma personalintensitet. Det 

måste också klargöras i en eventuell plan att endast livsmedelsproduktion kommer att tillåtas. 

Behovet av att ha detaljplanerad “natur” längs med Mörrumsån borde vara minst lika stort 

på fastigheten Elleholm 36:1 som Elleholm 35:1. Som detaljplanen ser ut idag är det “natur” 

enbart på Elleholm 35:1. Förutsättningarna är annars lika för de olika markområdena. 

Överhuvudtaget är det konstigt att man vill planlägga hela ytan på Elleholm 35:1 men på 

Elleholm 36:1 är det bara växthusets yta och inte några omgivningar. Dessutom väljer 

Karlshamns kommun att planlägga angränsande fastigheter utan att på något sätt samråda 

med fastighetsägare. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Man avstår däremot från att 

planlägga bostadshus och stall och liknande byggnader på Elleholm 36:1. 

Vid en storskalig exploatering av Elleholm 35:1 skulle dräneringsförhållandena kunna skada 

marken på fastigheten Elleholm 35:3. Detta måste utredas. 

Det bör finnas en plan för hur det som är tänkt att vara “natur” ska se ut och hur skötseln 

ska ske samt vem som ansvarar för detta. 

Argumentationen för att främja denna detaljplan är att naturvärdena ökar längs med ån om 

växthus byggs. Det finns ingenting som hindrar att man ökar värdena utan att byggnaden 

byggs här. 
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Det finns inga skäl att upphäva strandskyddet inom planen för den del som ligger inom 

Elleholm 36:1 då det har brutits mot tidigare villkor för dispensen. Konstruktionen är inte så 

enkel som beskrivs i dispensen och den är dessutom som beskrivet tidigare i högsta grad 

privatiserande. 

Tidigare motivering var:  

” Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd metallstomme över den 

befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell grund utan enbart 

betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna gångar invändigt för 

transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en relativt skonsam 

exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av sin funktion och 

karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin omgivning. Därför 

bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv ”. 

Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk. Detta företag äger mark i ett 

sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på 

ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger Karlshamns kommun i princip all mark ända 

in till Karlshamns centrum. Här finns många platser att anlägga växthus på utan att inkräkta 

på miljön vid Mörrumsån. 

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att ”Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell”. Ledningar med fjärrvärme från 

Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och till Mörrum. Det är därför inte 

nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja spillvärmen. Om man 

kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation söderut så kan man precis 

lika gärna dra ledningar österut. 

Åkermarken 

Matjorden på det aktuella området Elleholm 35:1 består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten. Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både grödor som 

kräver lerjord resp. sandjord. Detta sammantaget gör att denna åker är för blekingska 

förhållanden extremt bördig och lättodlad.  

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre. 

Den typ av växthusodling som Elleholms Tomatodling AB driver sker i hus där plantorna 

växer i stenullsmaterial genom tillförsel av näringslösning. Det krävs alltså ingen åkermark 

med matjord för att plantorna skall producera tomater. Detta gör att denna typ av växthus 

kan placeras var som helst. Allt från nedlagda grustag, stenbrott eller industritomter går att 

använda. Det finns inget behov att anlägga växthusen på den absolut bästa åkermarken i 

kommunen.  

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB äger redan ett minst lika stort stycke mark 

200 meter öster om det befintliga växthuset (östra delen av Elleholm 36:1). Denna mark 

består i östra kanten visserligen av åkermark, men den är betydligt mer svårodlad (vissa år går 

den inte att skörda) och den är inte alls lika bördig som åkern i planförslaget. Den västra 
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kanten av marken består av berg, som därmed inte alls går att nyttja som åker. Detta stycke 

mark lämpar sig därför betydligt bättre till växthusodling jämfört med det nu aktuella 

området vid Mörrumsån. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Vidare så anges i Miljöbalken 3 kap 4§: ”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”. 

Det är inte god hushållning att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

när växthuset inte är i behov av matjord för odlingen. Det är inte ett väsentligt 

samhällsintresse att Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB skall få lov att bygga 

växthus på fastigheten Elleholm 35:1 vid Mörrumsån, och det är omöjligt att påstå att 

behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Som redan nämnts så äger 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB redan ett minst lika stort stycke mark 200 

meter öster om det redan befintliga växthuset, mark som lämpar sig betydligt bättre till 

växthusodling jämfört med det nu aktuella området vid Mörrumsån. 

Turism, friluftsliv och fritidsfiske  

Mörrumsån och dess omgivningar är Karlshamns kommuns enskilt mest kända 

turistattraktion. Ån är känd som södra Sveriges bästa laxälv. Många företagare i Mörrum med 

omnejd har en stor del av sin inkomst från turism, det gäller både boende, 

restaurangverksamhet och fisketurismen.  

Laxfisket i Mörrumsån är vida känt även utomlands. Nedströms i ån, söder om bebyggelsen i 

Mörrums, så är laxfiske tillåtet till bron i Elleholm. Sveaskog har s.k. laxfiskepooler längs ån 

ända ner till de bostadstomter som ligger norr om bron i Elleholm. Den totala längden av 

denna sträcka är 2 km. Om Elleholm 35:1 bebyggs med växthus så kommer det, räknat från 

söder att vara; en bostadstomt, därefter det nya växthuset, sedan det gamla växthuset (total 

växthuslängd 800 meter) och därefter alla villatomterna vid Lasstan (Forsbacka). Totalt 

kommer den östra stranden av ån att ha bebyggelse på en sträcka av 1 km, dvs halva 

fiskesträckan söder om Mörrum kommer att vara inbyggd av bostäder och 

industriliknande komplex. Detta är inte att hushålla med resurserna. Tillgängligheten till 

ån kommer att minska radikalt.  

Den tidigare uppförda anläggningen har en påtagligt privatiserande och avvisande effekt som 

påverkar upplevelsen av vatten- och strandmiljön längs Mörrumsån på ett negativt sätt. 

Ytterligare växthus i anslutning till denna kommer att ytterligare förstöra naturupplevelsen. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 3§ så anges ”Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter .främja…en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 

övrigt”. Mörrumsån och Elleholm med dess omgivningar är en viktig resurs för turism, 

friluftsliv och fritidsfiske. Det är inte en långsiktigt god hushållning att bebygga detta område 

med växthus. Växthus går att anlägga var som helst mellan Mörrumsån och Karlshamns stad, 

men Mörrumsån går inte att flytta.  
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Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som ta i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön ”. 

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, 

med tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 

stadsholme och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsån, kommunens 

mest kända turistattraktion. 

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Fisket i Mörrumsån är en användning som är bundet till just Mörrumsån, växthus kan 

däremot byggas på annan plats. 

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6§ så anges: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. …Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket” . 

Det tilltänkta området inom Elleholm 35:1 är av samtliga ovan nämnda riksintressen. Enligt 

Miljöbalken, 4 kap 2§ så anges: ” Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: … Åsnen med öar och strandområden och 

områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och 

Listerlandet” . 

Om det hade varit lagstiftarens åsikt att 100 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda 

riksintressena så hade Mörrumsån aldrig behövt nämnas i Miljöbalken, då hade det generella 

skyddet varit nog. Nu tas Mörrumsån specifikt upp i Miljöbalken och man skall därför ta 

extra hänsyn. Bestämmelsen skall enligt Miljöbalken 4 kap 1§ inte utgöra hinder för 

utvecklingen av det lokala näringslivet. Som redan nämnts så är det fullt möjligt att placera 

ett nytt växthus på annan plats, t.ex. 200 meter öster om det befintliga växthuset och därmed 

hindras inte utvecklingen av detta lokala näringsliv, även om fastigheten söderut längs ån inte 

bebyggs med växthus. 

På denna sträcka finns Östra Elleholms samfällda gråfiske. Detta fiske hyrs för närvarande 

ut. Ytterligare ett växthus längs denna sträcka kommer att helt förändra naturupplevelsen då 

man sitter och metar vid ån. 

Man skall också ha i åtanke att många ortsbor har sina promenadstråk längs ån. 

Naturupplevelsen när man går längs ån omgiven av böljande fält och ängar går inte att 

jämföra med en promenad längs en 800 hundra meter lång, 7,5 meter hög, glasvägg.  

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka friluftslivet eller de höga 
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naturvärden som identifierats. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när 

väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken 

består av åker. 

Kulturmiljön 

Området inom Elleholm 35:1 ligger helt inom det av Länsstyrelsen utpekade 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, K4 Elleholm. Elleholm är en viktig 

fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 

kulturlager under mark. Platsen har ett strategiskt läge invid fästet Sjöborg i Mörrumsån. 

Flera intressanta fynd har hittills hittats vid de arkeologiska utgrävningarna som skett från år 

2016 och framåt. Miljön i Elleholm är unik med bl.a. parken vid hofgården och Elleholms 

kyrka. Denna kyrka är en populär kyrka för vigslar. Den föreslagna planen kommer att 

kraftigt förändra de närmsta omgivningarna kring Elleholm och detta kommer att innebära 

påtaglig skada på hela området som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

För att kulturmiljön vid Elleholm skall bevaras krävs inte enbart att själva holmen undantas 

från exploatering, utan att man även tar hänsyn till omgivningarna. Elleholms stadsholme 

kringfluten av ån med åkrar, ängar och fält därikring ger en helhet. Denna helhet försvinner 

om åkrarna vid ån bebyggs med ett industriliknande komplex med 7,5 meter höga glasväggar. 

Miljöbalken 2 kap 6§, 3 kap 1 och 6§§, samt Plan och Bygglagen 2 kap, 2, 3, 4, 6 §§ är 

tillämpliga. 

En smal remsa om 100 meter ”NATUR” kan inte på något vis uppväga de stora negativa 

konsekvenser 7,5 meter höga industriliknande växthuskomplex får för upplevelsen av 

kulturmiljön vid Elleholm och Mörrumsån. 

Om det nu är att kommunen anser att man måste ha 100 meter NATUR längs ån för att ån 

skall vara tillgänglig, då går det alldeles utmärkt att anlägga 100 meter NATUR där även utan 

att det nödvändigtvis måste stå ett växthus mellan ån och Elleholmsvägen. 

För den historiska kontinuiteten i området får man titta på hur omgivningarna kring 

Elleholms stadsholme och Sjöborg tidigare brukats. Skifteskartan från Östra Elleholm år 

1813 visar att den berörda platsen för nytt växthus och även remsan vid ån som skall bli 

NATUR sedan lång tid tillbaks brukats som åker och slåtteräng. Det är viktigt för 

kulturmiljön vid detta riksintresse att marken i anslutning till holmen och ån fortsätter att 

brukas på motsvarande sätt. Därmed är inte 100 meter NATUR den lösning som bäst 

tillvaratar kulturmiljöns värden.  

I utredningen PM Systemanalys Karlshamn från oktober 2013 så anges bl.a. att man ” bör 

ej bryta Mörrumsåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. 

Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området .” Om 

Elleholm 35:1 bebyggs vid ån så kommer man överhuvudtaget inte att längre kunna se 

trädridån längs ån då man färdas västerut mot Elleholm via 

Forsbackavägen/Elleholmsvägen. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka kulturmiljön. Om det inte visar sig 

tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur 

är däremot möjlig så länge marken består av åker. 
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Enligt planförslaget så uppfylls alla berörda riksintressen för området genom att en 100 m 

bred naturkorridor mellan 7,5 m höga industriväxthus och Mörrumsån skapas. Denna 

korridor måste emellertid också ta hand om en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. 

Den behöver också ta hand om allt dagvatten som samlas upp av växthustaken för att detta 

inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Enligt förslaget så används lämpligen naturområdet 

närmast ån för detta ändamål och att där placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, 

svackdiken eller annan anläggning. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att finnas 

en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån. 

Trafiksituationen  

En fördubblad växthusyta kommer att ge fördubblad mängd lastbilstransporter. 

Forsbackavägen är en relativt liten väg som bl.a. används av skolbarn som på cykel tar sig till 

korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen för att där bli upplockade av skolbussen. Det är 

inte lämpligt att öka mängden tunga transporter på denna väg. Om växthus istället anläggs 

öster om Forsbackavägen på den plats som nämnts ovan, så kan utfart för lastbilar ske direkt 

till Byggesvägen eller den delen av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen. Detta 

skulle vara mycket lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Översvämningsrisk   

Karlshamns kommun gör bedömningen att en översvämning av områden där verksamheter 

medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Enligt Länsstyrelsens i 

yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom område för 

översvämningsrisk. Området ligger på 1–2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan 

komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för 

verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Om växthuset i de lägst belägna delarna översvämmas skulle den negativa konsekvensen 

enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Det 

är just detta som är den stora risken i sammanhanget. Vid frekventa översvämningar i 

framtiden kommer det inte längre vara ekonomiskt att bedriva växthusodling där. Det finns 

otaliga exempel på nedlagda växthus som står och förfaller och därmed förfular landskapet. 

Om företaget då går i konkurs så finns inte företaget längre och det kan därmed inte längre 

åläggas att sanera platsen. Nedlagda, trasiga växthus är fula var de än befinner sig, men att ha 

ett förfallet växthus vid Mörrumsån skulle vara direkt förödande för de natur- och 

kulturvärden som finns i Elleholm och längs Mörrumsån. Det är därför inte lämpligt att 

tillåta växthusbygge på en så känslig plats. 

Framtida utveckling och expansion av växthusodling  

Den tilltänkta platsen för nybygget ligger inklämt mellan Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

och Mörrumsån. Det finns ingen möjlighet att där utöka odlingen i framtiden om det skulle 

visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Om man istället väljer att bygga på den mark i östra 

kanten av Elleholm 36:1 som Elleholms Tomatodling AB redan äger så gränsar den marken i 

öster till mark som ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk, Rävabygget 4:1. Denna mark i 

Rävabygget ingår i ett planförslag som för närvarande är under beredning. Den delen av 

fastigheten som ligger väster om Byggesvägen och därmed gränsar direkt till Elleholm 36:1 är 

enligt företrädare för Södra Cell/Mörrums bruk medtagen i planen för att ge möjlighet till 
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framtida småskalig företagsamhet alternativt växthusodling. Där finns således betydligt bättre 

framtida förutsättningar för utveckling av odlingen. 

Mörrumsån är ett Natura 2000-område 

Man skall inte utföra åtgärder som kan riskera att påverka ett Natura 2000-område negativt. 

Med ytterligare stora växthus vid ån ökar risken för att t.ex. tvättmedel från rengöring av 

växthusglas hamnar i ån i samband med regn eller översvämning. Även växtskyddsmedel 

från grönsaksodlingen kan riskera att hamna i ån vid översvämning. 

Framtida belysning av växthusen kommer också att direkt kunna påverka ån negativt (se 

nedan). 

Ändring av plan för Elleholm 36:1 (det befintliga växthuset)  

Jag motsätter mig planändringsförslaget även för fastigheten Elleholm 36:1 Det ursprungliga 

växthuset var visserligen väldigt stort den gången det byggdes, men ändå väldigt liten i 

förhållande till det nuvarande växthuset efter flera fördubblingar av dess storlek. Växthuset 

är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av 

mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare skede mindre butiker samt annan småskalig 

verksamhet. När ett antal växthus placerades på åkermark i liten skala passade detta 

någorlunda in i byns karaktär. Men när växthusverksamheten blivit en storskalig industri 

passar det inte längre in. I efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, 

storlek och placering inte skett i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att 

motivera fler byggnader av samma karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt 

bygge får lov att bli ännu större, vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. Det finns 

andra platser för detta än inne i byn Östra Elleholm. 

Jag motsätter mig också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: ”Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 

sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv”. 

Texten ” enkel konstruktion på betongplintar ” antyder en helt reversibel byggnad med 

mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så åkermarken återställs och det 

var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens från strandskyddet. Med en 

förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras så att skälet för 

strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet upphävas utan 

istället förstärkas. 

Karlshamns kommuns översiktsplan  

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. I dokumentet 

Utvecklingsstrategier finns följande text: 

Avsnitt Planstrategi sid 14  

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 
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möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser. 

Kommentar: Elleholm med omnejd kommer att påverkas negativt av förslaget. Ökad 

industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön sitt sammanhang i 

jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att området är klassat 

som skyddsvärt. 

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt 

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del som 

möjligt 

Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. 

Kommentar: Planen motverkar detta 

Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden. 

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37 

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp. 

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. 

Upplysta växthus nattetid 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av växthusen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av växthusen nattetid 

(BLT november 2017, Thomas Lilja: ” Belysning avstår man från tills den mindre 

energikrävande LED-tekniken utvecklats .”) Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, 

bl.a. är ålen mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 
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Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. 

Om växthus trots det byggs nära Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens 

vandring då de blir upplysta, alternativt kommer upplysning av växthusen att förbjudas för 

att inte störa t.ex. vandringen för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en 

stor konkurrensnackdel för dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

Sammanfattning 

Med ledning av ovanstående argument så anser jag att det är anmärkningsvärt att kommunen 

driver detta ärende för att ändra ett klassiskt agrart landskap till ett industrikomplex på en 

plats som är av riksintresse för turism, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och 

kulturmiljövård. 

Bilaga 1: 

Denna bilaga (tematisk karta) visar hur mycket 

åkermark det finns per person i varje kommun. 

Karlshamns kommun har här tyvärr inte någon 

topplacering utan hamnar på plats 6 av dem med 

minst yta i de 5 sydligaste länen (Skåne, Blekinge, 

Halland, Kronoberg och Kalmar). De tätbefolkade 

kommunerna Malmö, Lomma och Burlöv samt 

skogskommunerna Lessebo och Oskarshamn har 

lägre placering. 

Man kan naturligtvis till viss del kompensera med 

odling i växthus med då bör man anlägga dem på 

ytor med mindre värde och impediment. 

Bilaga 2: 

Södra Skogsägarnas på karta i den första bilden. Det borde rimligen gå att finna en annan 

placering och inte ta i anspråk den ytan som ligger närmast Mörrumsån. Den andra bilden är 

Karlshamns kommuns fastigheter. Ytorna går nästan ihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. Södras Skogsägarnas Bild 2. Karlshamns kommuns fastigheter 

Åker - befolkning 
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Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

34. Eddie Ekberg, Elleholm 10:5 

Eftersom tomaterna inte växer i jord utan för sin näring via ett droppsystem med 

näringsvätska anser jag att man kan odla dessa på annan mark än den prima jordbruksmark 

som nu är planerad. Även rent estetiskt stör växthusen det vackra landskapet Mörrumsåns 

nedre del. 

Kommentar: Den ansökan om planläggning som nu prövas omfattar endast angiven plats. I övrigt se 

sammanfattande kommentarer i dokumentets början. 

 

35. Gunilla Abrahamsson, Elleholm 35:3 

Jag motsätter mig detta förslag till detaljplan. 

Det finns många skäl till varför detta förslag till detaljplan inte skall godkännas. Jag ser det 

som anmärkningsvärt att Karlshamns kommun kan överväga att offra miljön vid Mörrumsån 

för ett växthusbygge, ett bygge som precis lika gärna hade kunnat placeras var som helst 

mellan Mörrumsån och Karlshamns tätort. 

Utsikten norrut från min fastighet Elleholm 35:3 kommer att förstöras av detta växthus. 

Belysning av växthusen i framtiden kommer att vara mycket störande, eftersom 

nybyggnationen enligt planen kommer att ligga precis norr om min fastighetsgräns. 

De som nu bor vid de befintliga växthusen störs av att buller från Mörrums Bruk studsar 

mot glasväggen. Vid en utbyggnad söderut kommer ljud därför sannolikt att studsa mot den 

södra fasaden och då upplevas som störande. 

Växthusen kommer enligt planen att ligga ovanpå de nord-syd-gående dräneringsledningarna. 

Om dessa ledningar skadas under växthusen, eller vid schaktning, riskerar det att bli 

översvämning på åkern i östra delen av Elleholm 35:3. 

Utbyggnaden kommer att sänka värdet av min fastighet. Jag kräver därför att kommunen 

alternativt Elleholms Tomatodling AB betalar skadestånd för detta. 

Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk. Detta företag äger mark i ett 

sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på 

ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger Karlshamns kommun i princip all mark ända 

in till Karlshamns centrum. Här finns många platser att anlägga växthus på utan att inkräkta 

på miljön vid Mörrumsån. 

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att "Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". Ledningar med fjärrvärme från 

Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och till Mörrum. Det är därför inte 

nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja spillvärmen. Om man 

kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation söderut så kan man precis 

lika gärna dra ledningar österut. 
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Åkermarken 

Matjorden på det aktuella området Elleholm 35:1 består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten. Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både grödor som 

kräver lerjord resp. sandjord. Detta sammantaget gör att denna åker är för blekingska 

förhållanden extremt bördig och lättodlad.  

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre. 

Den typ av växthusodling som Elleholms Tomatodling AB driver sker i hus där plantorna 

växer i stenullsmaterial genom tillförsel av näringslösning. Det krävs alltså ingen åkermark 

med matjord för att plantorna skall producera tomater. Detta gör att denna typ av växthus 

kan placeras var som helst. Allt från nedlagda grustag, stenbrott eller industritomter går att 

använda. Det finns inget behov att anlägga växthusen på den absolut bästa åkermarken i 

kommunen.  

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB äger redan ett minst lika stort stycke mark 

200 meter öster om det befintliga växthuset (östra delen av Elleholm 36:1). Denna mark 

består i östra kanten visserligen av åkermark, men den är betydligt mer svårodlad (vissa år går 

den inte att skörda) och den är inte alls lika bördig som åkern i planförslaget. Den västra 

kanten av marken består av berg, som därmed inte alls går att nyttja som åker. Detta stycke 

mark lämpar sig därför betydligt bättre till växthusodling jämfört med det nu aktuella 

området vid Mörrumsån. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Vidare så anges i Miljöbalken 3 kap 4§: ”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”. 

Det är inte god hushållning att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

när växthuset inte är i behov av matjord för odlingen. Det är inte ett väsentligt 

samhällsintresse att Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB skall få lov att bygga 

växthus på fastigheten Elleholm 35:1 vid Mörrumsån, och det är omöjligt att påstå att 

behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Som redan nämnts så äger 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB redan ett minst lika stort stycke mark 200 

meter öster om det redan befintliga växthuset, mark som lämpar sig betydligt bättre till 

växthusodling jämfört med det nu aktuella området vid Mörrumsån. 

Turism, friluftsliv och fritidsfiske  

Mörrumsån och dess omgivningar är Karlshamns kommuns enskilt mest kända 

turistattraktion. Ån är känd som södra Sveriges bästa laxälv. Många företagare i Mörrum med 

omnejd har en stor del av sin inkomst från turism, det gäller både boende, 

restaurangverksamhet och fisketurismen.  
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Laxfisket i Mörrumsån är vida känt även utomlands. Nedströms i ån, söder om bebyggelsen i 

Mörrums, så är laxfiske tillåtet till bron i Elleholm. Sveaskog har s.k. laxfiskepooler längs ån 

ända ner till de bostadstomter som ligger norr om bron i Elleholm. Den totala längden av 

denna sträcka är 2 km. Om Elleholm 35:1 bebyggs med växthus så kommer det, räknat från 

söder att vara; en bostadstomt, därefter det nya växthuset, sedan det gamla växthuset (total 

växthuslängd 800 meter) och därefter alla villatomterna vid Lasstan (Forsbacka). Totalt 

kommer den östra stranden av ån att ha bebyggelse på en sträcka av 1 km, dvs halva 

fiskesträckan söder om Mörrum kommer att vara inbyggd av bostäder och 

industriliknande komplex. Detta är inte att hushålla med resurserna. Tillgängligheten till 

ån kommer att minska radikalt.  

Den tidigare uppförda anläggningen har en påtagligt privatiserande och avvisande effekt som 

påverkar upplevelsen av vatten- och strandmiljön längs Mörrumsån på ett negativt sätt. 

Ytterligare växthus i anslutning till denna kommer att ytterligare förstöra naturupplevelsen. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 3§ så anges ”Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter .främja…en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 

övrigt”. Mörrumsån och Elleholm med dess omgivningar är en viktig resurs för turism, 

friluftsliv och fritidsfiske. Det är inte en långsiktigt god hushållning att bebygga detta område 

med växthus. Växthus går att anlägga var som helst mellan Mörrumsån och Karlshamns stad, 

men Mörrumsån går inte att flytta.  

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som ta i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön ”. 

Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga placeringar av växthus, 

med tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun pga dess närhet till 

stadsholme och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till Mörrumsån, kommunens 

mest kända turistattraktion. 

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Fisket i Mörrumsån är en användning som är bundet till just Mörrumsån, växthus kan 

däremot byggas på annan plats. 

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6§ så anges: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. …Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket” . Det tilltänkta området inom Elleholm 35:1 är av 

samtliga ovan nämnda riksintressen.  

Enligt Miljöbalken, 4 kap 2§ så anges: ”Inom följande områden skall turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: … 
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Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån 

och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet” . 

Om det hade varit lagstiftarens åsikt att 100 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda 

riksintressena så hade Mörrumsån aldrig behövt nämnas i Miljöbalken, då hade det generella 

skyddet varit nog. Nu tas Mörrumsån specifikt upp i Miljöbalken och man skall därför ta 

extra hänsyn. Bestämmelsen skall enligt Miljöbalken 4 kap 1§ inte utgöra hinder för 

utvecklingen av det lokala näringslivet. Som redan nämnts så är det fullt möjligt att placera 

ett nytt växthus på annan plats, t.ex. 200 meter öster om det befintliga växthuset och därmed 

hindras inte utvecklingen av detta lokala näringsliv, även om fastigheten söderut längs ån inte 

bebyggs med växthus. 

På denna sträcka finns Östra Elleholms samfällda gråfiske. Detta fiske hyrs för närvarande 

ut. Ytterligare ett växthus längs denna sträcka kommer att helt förändra naturupplevelsen då 

man sitter och metar vid ån. 

Man skall också ha i åtanke att många ortsbor har sina promenadstråk längs ån. 

Naturupplevelsen när man går längs ån omgiven av böljande fält och ängar går inte att 

jämföra med en promenad längs en 800 hundra meter lång, 7,5 meter hög, glasvägg.  

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka friluftslivet eller de höga 

naturvärden som identifierats. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när 

väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken 

består av åker. 

Kulturmiljön 

Området inom Elleholm 35:1 ligger helt inom det av Länsstyrelsen utpekade 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, K4 Elleholm. Elleholm är en viktig 

fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 

kulturlager under mark. Platsen har ett strategiskt läge invid fästet Sjöborg i Mörrumsån. 

Flera intressanta fynd har hittills hittats vid de arkeologiska utgrävningarna som skett från år 

2016 och framåt. Miljön i Elleholm är unik med bl.a. parken vid hofgården och Elleholms 

kyrka. Denna kyrka är en populär kyrka för vigslar. Den föreslagna planen kommer att 

kraftigt förändra de närmsta omgivningarna kring Elleholm och detta kommer att innebära 

påtaglig skada på hela området som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

För att kulturmiljön vid Elleholm skall bevaras krävs inte enbart att själva holmen undantas 

från exploatering, utan att man även tar hänsyn till omgivningarna. Elleholms stadsholme 

kringfluten av ån med åkrar, ängar och fält därikring ger en helhet. Denna helhet försvinner 

om åkrarna vid ån bebyggs med ett industriliknande komplex med 7,5 meter höga glasväggar. 

Miljöbalken 2 kap 6§, 3 kap 1 och 6§§, samt Plan och Bygglagen 2 kap, 2, 3, 4, 6 §§ är 

tillämpliga. 

En smal remsa om 100 meter ”NATUR” kan inte på något vis uppväga de stora negativa 

konsekvenser 7,5 meter höga industriliknande växthuskomplex får för upplevelsen av 

kulturmiljön vid Elleholm och Mörrumsån. 

Om det nu är att kommunen anser att man måste ha 100 meter NATUR längs ån för att ån 

skall vara tillgänglig, då går det alldeles utmärkt att anlägga 100 meter NATUR där även utan 

att det nödvändigtvis måste stå ett växthus mellan ån och Elleholmsvägen. 
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För den historiska kontinuiteten i området får man titta på hur omgivningarna kring 

Elleholms stadsholme och Sjöborg tidigare brukats. Skifteskartan från Östra Elleholm år 

1813 visar att den berörda platsen för nytt växthus och även remsan vid ån som skall bli 

NATUR sedan lång tid tillbaks brukats som åker och slåtteräng. Det är viktigt för 

kulturmiljön vid detta riksintresse att marken i anslutning till holmen och ån fortsätter att 

brukas på motsvarande sätt. Därmed är inte 100 meter NATUR den lösning som bäst 

tillvaratar kulturmiljöns värden.  

I utredningen PM Systemanalys Karlshamn från oktober 2013 så anges bl.a. att man ” bör 

ej bryta Mörrumsåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. 

Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området .” Om 

Elleholm 35:1 bebyggs vid ån så kommer man överhuvudtaget inte att längre kunna se 

trädridån längs ån då man färdas västerut mot Elleholm via 

Forsbackavägen/Elleholmsvägen. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka kulturmiljön. Om det inte visar sig 

tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur 

är däremot möjlig så länge marken består av åker. 

Enligt planförslaget så uppfylls alla berörda riksintressen för området genom att en 100 m 

bred naturkorridor mellan 7,5 m höga industriväxthus och Mörrumsån skapas. Denna 

korridor måste emellertid också ta hand om en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. 

Den behöver också ta hand om allt dagvatten som samlas upp av växthustaken för att detta 

inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Enligt förslaget så används lämpligen naturområdet 

närmast ån för detta ändamål och att där placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, 

svackdiken eller annan anläggning. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att finnas 

en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån. 

Trafiksituationen  

En fördubblad växthusyta kommer att ge fördubblad mängd lastbilstransporter. 

Forsbackavägen är en relativt liten väg som bl.a. används av skolbarn som på cykel tar sig till 

korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen för att där bli upplockade av skolbussen. Det är 

inte lämpligt att öka mängden tunga transporter på denna väg. Om växthus istället anläggs 

öster om Forsbackavägen på den plats som nämnts ovan, så kan utfart för lastbilar ske direkt 

till Byggesvägen eller den delen av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen. Detta 

skulle vara mycket lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Översvämningsrisk   

Karlshamns kommun gör bedömningen att en översvämning av områden där verksamheter 

medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Enligt Länsstyrelsens i 

yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom område för 

översvämningsrisk. Området ligger på 1–2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan 

komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för 

verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Om växthuset i de lägst belägna delarna översvämmas skulle den negativa konsekvensen 

enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Det 
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är just detta som är den stora risken i sammanhanget. Vid frekventa översvämningar i 

framtiden kommer det inte längre vara ekonomiskt att bedriva växthusodling där. Det finns 

otaliga exempel på nedlagda växthus som står och förfaller och därmed förfular landskapet. 

Om företaget då går i konkurs så finns inte företaget längre och det kan därmed inte längre 

åläggas att sanera platsen. Nedlagda, trasiga växthus är fula var de än befinner sig, men att ha 

ett förfallet växthus vid Mörrumsån skulle vara direkt förödande för de natur- och 

kulturvärden som finns i Elleholm och längs Mörrumsån. Det är därför inte lämpligt att 

tillåta växthusbygge på en så känslig plats. 

Framtida utveckling och expansion av växthusodling  

Den tilltänkta platsen för nybygget ligger inklämt mellan Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

och Mörrumsån. Det finns ingen möjlighet att där utöka odlingen i framtiden om det skulle 

visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Om man istället väljer att bygga på den mark i östra 

kanten av Elleholm 36:1 som Elleholms Tomatodling AB redan äger så gränsar den marken i 

öster till mark som ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk, Rävabygget 4:1. Denna mark i 

Rävabygget ingår i ett planförslag som för närvarande är under beredning. Den delen av 

fastigheten som ligger väster om Byggesvägen och därmed gränsar direkt till Elleholm 36:1 är 

enligt företrädare för Södra Cell/Mörrums bruk medtagen i planen för att ge möjlighet till 

framtida småskalig företagsamhet alternativt växthusodling. Där finns således betydligt bättre 

framtida förutsättningar för utveckling av odlingen. 

Mörrumsån är ett Natura 2000-område 

Man skall inte utföra åtgärder som kan riskera att påverka ett Natura 2000-område negativt. 

Med ytterligare stora växthus vid ån ökar risken för att t.ex. tvättmedel från rengöring av 

växthusglas hamnar i ån i samband med regn eller översvämning. Även växtskyddsmedel 

från grönsaksodlingen kan riskera att hamna i ån vid översvämning. 

Framtida belysning av växthusen kommer också att direkt kunna påverka ån negativt (se 

nedan). 

Ändring av plan för Elleholm 36:1 (det befintliga växthuset)  

Jag motsätter mig planändringsförslaget även för fastigheten Elleholm 36:1 Det ursprungliga 

växthuset var visserligen väldigt stort den gången det byggdes, men ändå väldigt liten i 

förhållande till det nuvarande växthuset efter flera fördubblingar av dess storlek. Växthuset 

är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av 

mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare skede mindre butiker samt annan småskalig 

verksamhet. När ett antal växthus placerades på åkermark i liten skala passade detta 

någorlunda in i byns karaktär. Men när växthusverksamheten blivit en storskalig industri 

passar det inte längre in. I efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, 

storlek och placering inte skett i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att 

motivera fler byggnader av samma karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt 

bygge får lov att bli ännu större, vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. Det finns 

andra platser för detta än inne i byn Östra Elleholm. 

Jag motsätter mig också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: ”Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 
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sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv”. 

Texten ” enkel konstruktion på betongplintar ” antyder en helt reversibel byggnad med 

mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så åkermarken återställs och det 

var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens från strandskyddet. Med en 

förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras så att skälet för 

strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet upphävas utan 

istället förstärkas. 

Karlshamns kommuns översiktsplan  

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. I dokumentet 

Utvecklingsstrategier finns följande text: 

Avsnitt Planstrategi sid 14  

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser. 

Kommentar: Elleholm med omnejd kommer att påverkas negativt av förslaget. Ökad 

industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön sitt sammanhang i 

jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att området är klassat 

som skyddsvärt. 

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt 

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del som 

möjligt 

Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 

Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. 

Kommentar: Planen motverkar detta 

Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden. 
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Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37 

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp. 

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. 

Upplysta växthus nattetid 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av växthusen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av växthusen nattetid 

(BLT november 2017, Thomas Lilja: ” Belysning avstår man från tills den mindre 

energikrävande LED-tekniken utvecklats .”) Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, 

bl.a. är ålen mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 

Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. Om växthus trots det byggs nära 

Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens vandring då de blir upplysta, 

alternativt kommer upplysning av växthusen att förbjudas för att inte störa t.ex. vandringen 

för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en stor konkurrensnackdel för 

dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

Sammanfattning 

Med ledning av ovanstående argument så anser jag att det är anmärkningsvärt att kommunen 

driver detta ärende för att ändra ett klassiskt agrart landskap till ett industrikomplex på en 

plats som är av riksintresse för turism, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och 

kulturmiljövård.  

Jag ställer mig frågande till kommunens ställningstagande att det inte behövs en 

miljökonsekvensbeskrivning för denna detaljplan. 

Jag motsätter mig detta förslag till detaljplan av de skäl som ovan angetts. Jag anser inte att 

det behöver vara fråga om att antingen bygga växthus eller bevara miljön längs Mörrumsån. 

Det går att uppfylla båda dessa önskningar genom att bygga växthus utanför de 

riksintresseområden som löper som en mycket smal remsa längs ån. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 
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Bilagor till ovanstående yttrande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Eva Jörgensen, Elleholm 26:2 

Jag har inga synpunkter. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

 

37. Per Abrahamsson, Elleholm 35:3 

Jag motsätter mig detta förslag till detaljplan.  

Det finns många skäl till varför detta förslag till detaljplan inte skall godkännas. Jag ser det 

som anmärkningsvärt att Karlshamns kommun kan överväga att offra miljön vid Mörrumsån 

för ett växthusbygge, ett bygge som precis lika gärna hade kunnat placeras var som helst 

mellan Mörrumsån och Karlshamns tätort.  

Fastigheten Elleholm 35:1 ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk. Detta företag äger mark i ett 

sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på 

ca 3,5 km. Från Stilleryd och vidare österut äger Karlshamns kommun i princip all mark ända 

in till Karlshamns centrum. Här finns många platser att anlägga växthus på utan att inkräkta 

på miljön vid Mörrumsån.  

Kommunen anger i detaljplaneförslaget att "Den nu aktuella lokaliseringen bedöms som det 

mest resurseffektiva valet, då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus, 

befintliga ledningar samt nyttja spillvärme från Södra Cell". Ledningar med fjärrvärme från 

Figur 1. Riksintresseområde för kulturmiljövård, K4 
Elleholm. Gränsen för riksintresseområdet är markerat 
med blå linje. Platsen för det planerade nybygget av 
växthus är markerat med rött kryss. Växthuset kommer 
att ta bort utsikten mot ån och dess trädridåer när man 
befinner sig på Forsbackavägen och Ellehoimsvägen. 

 

Figur 2. Enskifte i Östra Elleholm år 1813. Platsen för 

detaljplanen var vid denna tid åker och slåtteräng 
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Mörrums Bruk löper från bruket både in till Karlshamn och till Mörrum. Det är därför inte 

nödvändigt att anlägga växthuset vid Mörrumsån för att kunna utnyttja spillvärmen. Om man 

kan dra ledningar från det befintliga växthuset till nybyggnation söderut så kan man precis 

lika gärna dra ledningar österut. 

Åkermarken 

Matjorden på det aktuella området Elleholm 35:1 består av helt stenfri sandig lerjord på 

sandbotten. Sandbottnen gör att den är extra väldränerad. Där går att odla både grödor som 

kräver lerjord resp. sandjord. Detta sammantaget gör att denna åker är för blekingska 

förhållanden extremt bördig och lättodlad.  

Inom en relativ kort framtid kommer jordens befolkning att vara 10 miljarder. Vissa 

prognoser visar att befolkningen år 2100 kan ha passerat 13 miljarder. Detta kommer att få 

till följd att väldigt mycket mer mat måste produceras. Det kommer därför att i framtiden 

behövas mer åkermark, inte mindre. 

Den typ av växthusodling som Elleholms Tomatodling AB driver sker i hus där plantorna 

växer i stenullsmaterial genom tillförsel av näringslösning. Det krävs alltså ingen åkermark 

med matjord för att plantorna skall producera tomater. Detta gör att denna typ av växthus 

kan placeras var som helst. Allt från nedlagda grustag, stenbrott eller industritomter går att 

använda. Det finns inget behov att anlägga växthusen på den absolut bästa åkermarken i 

kommunen.  

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB äger redan ett minst lika stort stycke mark 

200 meter öster om det befintliga växthuset (östra delen av Elleholm 36:1). Denna mark 

består i östra kanten visserligen av åkermark, men den är betydligt mer svårodlad (vissa år går 

den inte att skörda) och den är inte alls lika bördig som åkern i planförslaget. Den västra 

kanten av marken består av berg, som därmed inte alls går att nyttja som åker. Detta stycke 

mark lämpar sig därför betydligt bättre till växthusodling jämfört med det nu aktuella 

området vid Mörrumsån. 

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark- och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Vidare så anges i Miljöbalken 3 kap 4§: ”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”. 

Det är inte god hushållning att anlägga växthus på en av de bästa åkerjordarna i kommunen, 

när växthuset inte är i behov av matjord för odlingen. Det är inte ett väsentligt 

samhällsintresse att Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB skall få lov att bygga 

växthus på fastigheten Elleholm 35:1 vid Mörrumsån, och det är omöjligt att påstå att 

behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Som redan nämnts så äger 

Thomas Liljas företag Elleholms Tomatodling AB redan ett minst lika stort stycke mark 200 

meter öster om det redan befintliga växthuset, mark som lämpar sig betydligt bättre till 

växthusodling jämfört med det nu aktuella området vid Mörrumsån. 
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Turism, friluftsliv och fritidsfiske  

Mörrumsån och dess omgivningar är Karlshamns kommuns enskilt mest kända 

turistattraktion. Ån är känd som södra Sveriges bästa laxälv. Många företagare i Mörrum med 

omnejd har en stor del av sin inkomst från turism, det gäller både boende, 

restaurangverksamhet och fisketurismen.  

Laxfisket i Mörrumsån är vida känt även utomlands. Nedströms i ån, söder om bebyggelsen i 

Mörrums, så är laxfiske tillåtet till bron i Elleholm. Sveaskog har s.k. laxfiskepooler längs ån 

ända ner till de bostadstomter som ligger norr om bron i Elleholm. Den totala längden av 

denna sträcka är 2 km. Om Elleholm 35:1 bebyggs med växthus så kommer det, räknat från 

söder att vara; en bostadstomt, därefter det nya växthuset, sedan det gamla växthuset (total 

växthuslängd 800 meter) och därefter alla villatomterna vid Lasstan (Forsbacka). Totalt 

kommer den östra stranden av ån att ha bebyggelse på en sträcka av 1 km, dvs halva 

fiskesträckan söder om Mörrum kommer att vara inbyggd av bostäder och 

industriliknande komplex. Detta är inte att hushålla med resurserna. Tillgängligheten till 

ån kommer att minska radikalt.  

Den tidigare uppförda anläggningen har en påtagligt privatiserande och avvisande effekt som 

påverkar upplevelsen av vatten- och strandmiljön längs Mörrumsån på ett negativt sätt. 

Ytterligare växthus i anslutning till denna kommer att ytterligare förstöra naturupplevelsen.  

Enligt Plan och Bygglagen 2 kap 3§ så anges ”Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter .främja…en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 

övrigt”. Mörrumsån och Elleholm med dess omgivningar är en viktig resurs för turism, 

friluftsliv och fritidsfiske. Det är inte en långsiktigt god hushållning att bebygga detta område 

med växthus. Växthus går att anlägga var som helst mellan Mörrumsån och Karlshamns stad, 

men Mörrumsån går inte att flytta.  

Enligt Miljöbalken, 2 kap 6§ så anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som ta i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön ”. Den tilltänkta platsen på Elleholm 35:1 är en av de mest olämpliga 

placeringar av växthus, med tanke på natur- och kulturmiljön, inom Karlshamns kommun 

pga dess närhet till stadsholme och Sjöborg i Elleholm och framförallt dess närhet till 

Mörrumsån, kommunens mest kända turistattraktion. 

Enligt Plan och Bygglagen, 2 kap 2§ samt Miljöbalken, 3 kap 1§ så anges ”Mark och 

vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Fisket i Mörrumsån är en användning som är bundet till just Mörrumsån, växthus kan 

däremot byggas på annan plats. 

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6§ så anges: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. … 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
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skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”. Det tilltänkta området inom 

Elleholm 35:1 är av samtliga ovan nämnda riksintressen.  

Enligt Miljöbalken, 4 kap 2§ så anges: ”Inom följande områden skall turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: … 

Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån 

och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet”. 

Om det hade varit lagstiftarens åsikt att 100 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda 

riksintressena så hade Mörrumsån aldrig behövt nämnas i Miljöbalken, då hade det generella 

skyddet varit nog. Nu tas Mörrumsån specifikt upp i Miljöbalken och man skall därför ta 

extra hänsyn. Bestämmelsen skall enligt Miljöbalken 4 kap 1§ inte utgöra hinder för 

utvecklingen av det lokala näringslivet. Som redan nämnts så är det fullt möjligt att placera 

ett nytt växthus på annan plats, t.ex. 200 meter öster om det befintliga växthuset och därmed 

hindras inte utvecklingen av detta lokala näringsliv, även om fastigheten söderut längs ån inte 

bebyggs med växthus. 

På denna sträcka finns Östra Elleholms samfällda gråfiske. Detta fiske hyrs för närvarande 

ut. Ytterligare ett växthus längs denna sträcka kommer att helt förändra naturupplevelsen då 

man sitter och metar vid ån. 

Man skall också ha i åtanke att många ortsbor har sina promenadstråk längs ån. 

Naturupplevelsen när man går längs ån omgiven av böljande fält och ängar går inte att 

jämföra med en promenad längs en 800 hundra meter lång, 7,5 meter hög, glasvägg.  

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka friluftslivet eller de höga 

naturvärden som identifierats. Om det inte visar sig tillräckligt är en breddning omöjlig när 

väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur är däremot möjlig så länge marken 

består av åker. 

Kulturmiljön 

Området inom Elleholm 35:1 ligger helt inom det av Länsstyrelsen utpekade 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, K4 Elleholm. Elleholm är en viktig 

fornlämningsmiljö bestående av platsen för en av Blekinges senmedeltida städer med 

kulturlager under mark. Platsen har ett strategiskt läge invid fästet Sjöborg i Mörrumsån. 

Flera intressanta fynd har hittills hittats vid de arkeologiska utgrävningarna som skett från år 

2016 och framåt. Miljön i Elleholm är unik med bl.a. parken vid hofgården och Elleholms 

kyrka. Denna kyrka är en populär kyrka för vigslar. Den föreslagna planen kommer att 

kraftigt förändra de närmsta omgivningarna kring Elleholm och detta kommer att innebära 

påtaglig skada på hela området som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

För att kulturmiljön vid Elleholm skall bevaras krävs inte enbart att själva holmen undantas 

från exploatering, utan att man även tar hänsyn till omgivningarna. Elleholms stadsholme 

kringfluten av ån med åkrar, ängar och fält därikring ger en helhet. Denna helhet försvinner 

om åkrarna vid ån bebyggs med ett industriliknande komplex med 7,5 meter höga glasväggar. 

Miljöbalken 2 kap 6§, 3 kap 1 och 6§§, samt Plan och Bygglagen 2 kap, 2, 3, 4, 6 §§ är 

tillämpliga. 
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En smal remsa om 100 meter ”NATUR” kan inte på något vis uppväga de stora negativa 

konsekvenser 7,5 meter höga industriliknande växthuskomplex får för upplevelsen av 

kulturmiljön vid Elleholm och Mörrumsån. 

Om det nu är att kommunen anser att man måste ha 100 meter NATUR längs ån för att ån 

skall vara tillgänglig, då går det alldeles utmärkt att anlägga 100 meter NATUR där även utan 

att det nödvändigtvis måste stå ett växthus mellan ån och Elleholmsvägen. 

För den historiska kontinuiteten i området får man titta på hur omgivningarna kring 

Elleholms stadsholme och Sjöborg tidigare brukats. Skifteskartan från Östra Elleholm år 

1813 visar att den berörda platsen för nytt växthus och även remsan vid ån som skall bli 

NATUR sedan lång tid tillbaks brukats som åker och slåtteräng. Det är viktigt för 

kulturmiljön vid detta riksintresse att marken i anslutning till holmen och ån fortsätter att 

brukas på motsvarande sätt. Därmed är inte 100 meter NATUR den lösning som bäst 

tillvaratar kulturmiljöns värden.  

I utredningen PM Systemanalys Karlshamn från oktober 2013 så anges bl.a. att man ” bör 

ej bryta Mörrumsåns trädridå eller bygga för de öppna ytor som gör att man ser trädridån. 

Bibehålla utblickar mot ån från större vägar och bostäder som går igenom området .” Om 

Elleholm 35:1 bebyggs vid ån så kommer man överhuvudtaget inte att längre kunna se 

trädridån längs ån då man färdas västerut mot Elleholm via 

Forsbackavägen/Elleholmsvägen. 

Enligt förslaget till detaljplan så kommer en 100 m bred korridor mellan 7,5 m höga 

industriväxthus och Mörrumsån räcka för att inte påverka kulturmiljön. Om det inte visar sig 

tillräckligt är en breddning omöjlig när väl växthusen är på plats. En förändring till mer natur 

är däremot möjlig så länge marken består av åker. 

Enligt planförslaget så uppfylls alla berörda riksintressen för området genom att en 100 m 

bred naturkorridor mellan 7,5 m höga industriväxthus och Mörrumsån skapas. Denna 

korridor måste emellertid också ta hand om en tillfartsväg för en stuga som ligger intill ån. 

Den behöver också ta hand om allt dagvatten som samlas upp av växthustaken för att detta 

inte skall rinna ofiltrerat ut i Mörrumsån. Enligt förslaget så används lämpligen naturområdet 

närmast ån för detta ändamål och att där placeras förslagsvis en öppen dagvattendamm, 

svackdiken eller annan anläggning. Detta sammantaget innebär att det inte kommer att finnas 

en 100 m bred naturkorridor mellan växthus och Mörrumsån. 

Trafiksituationen  

En fördubblad växthusyta kommer att ge fördubblad mängd lastbilstransporter. 

Forsbackavägen är en relativt liten väg som bl.a. används av skolbarn som på cykel tar sig till 

korsningen Elleholmsvägen/Forsbackavägen för att där bli upplockade av skolbussen. Det är 

inte lämpligt att öka mängden tunga transporter på denna väg. Om växthus istället anläggs 

öster om Forsbackavägen på den plats som nämnts ovan, så kan utfart för lastbilar ske direkt 

till Byggesvägen eller den delen av Elleholmsvägen som ansluter till Byggesvägen. Detta 

skulle vara mycket lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Översvämningsrisk   

Karlshamns kommun gör bedömningen att en översvämning av områden där verksamheter 

medges inte skulle utgöra någon negativ miljöpåverkan av betydelse. Enligt Länsstyrelsens i 

yttrande den 24 augusti 2018 så ligger det planerade området inom område för 
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översvämningsrisk. Området ligger på 1–2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan 

komma att orsaka olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för 

verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för 

övrig verksamhet 2,5 meter. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk (Plan 

och Bygglagen 2 kap 5§). 

Om växthuset i de lägst belägna delarna översvämmas skulle den negativa konsekvensen 

enligt kommunen framför allt vara av ekonomisk art och drabba verksamhetsutövaren. Det 

är just detta som är den stora risken i sammanhanget. Vid frekventa översvämningar i 

framtiden kommer det inte längre vara ekonomiskt att bedriva växthusodling där. Det finns 

otaliga exempel på nedlagda växthus som står och förfaller och därmed förfular landskapet. 

Om företaget då går i konkurs så finns inte företaget längre och det kan därmed inte längre 

åläggas att sanera platsen. Nedlagda, trasiga växthus är fula var de än befinner sig, men att ha 

ett förfallet växthus vid Mörrumsån skulle vara direkt förödande för de natur- och 

kulturvärden som finns i Elleholm och längs Mörrumsån. Det är därför inte lämpligt att 

tillåta växthusbygge på en så känslig plats. 

Framtida utveckling och expansion av växthusodling  

Den tilltänkta platsen för nybygget ligger inklämt mellan Elleholmsvägen/Forsbackavägen 

och Mörrumsån. Det finns ingen möjlighet att där utöka odlingen i framtiden om det skulle 

visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Om man istället väljer att bygga på den mark i östra 

kanten av Elleholm 36:1 som Elleholms Tomatodling AB redan äger så gränsar den marken i 

öster till mark som ägs av Södra Cell/Mörrums Bruk, Rävabygget 4:1. Denna mark i 

Rävabygget ingår i ett planförslag som för närvarande är under beredning. Den delen av 

fastigheten som ligger väster om Byggesvägen och därmed gränsar direkt till Elleholm 36:1 är 

enligt företrädare för Södra Cell/Mörrums bruk medtagen i planen för att ge möjlighet till 

framtida småskalig företagsamhet alternativt växthusodling. Där finns således betydligt bättre 

framtida förutsättningar för utveckling av odlingen. 

Mörrumsån är ett Natura 2000-område 

Man skall inte utföra åtgärder som kan riskera att påverka ett Natura 2000-område negativt. 

Med ytterligare stora växthus vid ån ökar risken för att t.ex. tvättmedel från rengöring av 

växthusglas hamnar i ån i samband med regn eller översvämning. Även växtskyddsmedel 

från grönsaksodlingen kan riskera att hamna i ån vid översvämning. 

Framtida belysning av växthusen kommer också att direkt kunna påverka ån negativt (se 

nedan). 

Ändring av plan för Elleholm 36:1 (det befintliga växthuset)  

Jag motsätter mig planändringsförslaget även för fastigheten Elleholm 36:1 Det ursprungliga 

växthuset var visserligen väldigt stort den gången det byggdes, men ändå väldigt liten i 

förhållande till det nuvarande växthuset efter flera fördubblingar av dess storlek. Växthuset 

är insprängt i byn Östra Elleholm. Byn har fram till att växthuset utvidgades 2011 bestått av 

mindre jordbruk, bostäder, i ett tidigare skede mindre butiker samt annan småskalig 

verksamhet. När ett antal växthus placerades på åkermark i liten skala passade detta 

någorlunda in i byns karaktär. Men när växthusverksamheten blivit en storskalig industri 

passar det inte längre in. I efterhand har det också visat sig att tillstånd för byggnation, 

storlek och placering inte skett i rätt ordning. Att då hänvisa till befintlig byggnad för att 

motivera fler byggnader av samma karaktär i samma område betyder bara att ett olämpligt 
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bygge får lov att bli ännu större, vilket ökar dess negativa inflytande på miljön. Det finns 

andra platser för detta än inne i byn Östra Elleholm. 

Jag motsätter mig också att strandskyddet upphävs. Motiveringen för strandskyddsdispensen 

vid förra utbyggnaden var att: ”Växthuset består förenklat uttryckt av en glasklädd 

metallstomme över den befintliga åkermarken. Byggnaden har ingen traditionell 

grund utan enbart betongplintar i vilka stommen är förankrat samt ett antal gjutna 

gångar invändigt för transporter. Den förhållandevis enkla konstruktionen medför en 

relativt skonsam exploatering. Den aktuella växthustillbyggnaden har på grund av 

sin funktion och karaktär en begränsad privatiserade och avhållande effekt på sin 

omgivning. Därför bedöms denna som förenlig med riksintressena för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv”. 

Texten ” enkel konstruktion på betongplintar ” antyder en helt reversibel byggnad med 

mycket liten omgivningspåverkan som enkelt kan tas bort så åkermarken återställs och det 

var detta skäl som kommunen använde för att bevilja dispens från strandskyddet. Med en 

förändring av detaljplanen för 36:1 skulle växthuset kunna förändras så att skälet för 

strandskyddsdispensen inte längre gäller. Därmed bör inte strandskyddet upphävas utan 

istället förstärkas. 

Karlshamns kommuns översiktsplan  

Detta förslag till detaljplan strider mot översiktsplanens syfte. I dokumentet 

Utvecklingsstrategier finns följande text: 

Avsnitt Planstrategi sid 14  

Citat: Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg och stöd för att skapa förutsättningar att 

förverkliga visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk planering, bidra till att 

möjliggöra attraktiva miljöer och mötesplatser. 

Kommentar: Elleholm med omnejd kommer att påverkas negativt av förslaget. Ökad 

industritrafik, borttagande av de öppna ytorna som ger å-miljön sitt sammanhang i 

jordbrukslandskapet, eventuell belysning mm. Det finns anledning till att området är klassat 

som skyddsvärt. 

Avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och skogsbruksnäring, 

täktverksamhet sid 30 

Citat: Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt 

Kommentar: Det kan inte anses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga storskaliga 

växthus på just denna plats. Det finns dessutom alternativa områden. Denna motivering 

ensam kunde räcka för att avslå planändringen. 

Avsnitt Anpassning till landskapet vid exploatering sid 32 

Citat: Men generellt bör det vara av intresse för bevarandet av kommunens 

landskapsbildsvärden att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar till så stor del som 

möjligt 

Citat: Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och om möjligt förstärks 

Citat: Man bör vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra viktiga vyer. 

Kommentar: Förslaget förändrar landskapsbilden i negativ riktning 
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Avsnitt Landskapets visuella tålighet vid exploatering sid 32 

Citat: Öppna ytor är inslag som ger den distans och det perspektiv som gör det möjligt att 

läsa landskapet. Dessa öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör därför så 

långt som möjligt bevaras intakta och inte suddas ut av bebyggelse. 

Kommentar: Planen motverkar detta 

Avsnitt Allmänna rekommendationer med avseende på landskapets karaktärer sid 32 

Citat: Generellt sett är det angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 

kulturvärden. 

Kommentar: Den hänsynen tas inte tillräckligt i föreslagen plan. Växthusen kommer att 

skymma ån och förvränga skalan. 

Avsnitt Åar i flackt öppet landskap (ÅF) sid 37 

Citat: Beskrivning Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta 

trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga 

ängar. Citat: Rekommendation Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och 

zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck att vara 

fri i sitt meandrande lopp. 

Kommentar: Området klassas som ÅF i översiktsplanen. Om ån skall ges intryck att var fri i 

sitt lopp behövs mer än 100 m och absolut mer än det tidigare växthusets 50 m. 

Upplysta växthus nattetid 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är framtida upplysning av växthusen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer det att bli aktuellt med upplysning av växthusen nattetid 

(BLT november 2017, Thomas Lilja: ” Belysning avstår man från tills den mindre 

energikrävande LED-tekniken utvecklats .”) Ljuskällor nära vattendrag stör fiskens vandring, 

bl.a. är ålen mycket känslig för störning av ljus (Forskning & Framsteg nr 8-2018, sid 26-33). 

Även en svag ljuskälla kan helt stoppa ålens vandring. Enligt försiktighetsprincipen skall man 

därför inte tillåta fler stora växthus nära Mörrumsån. Om växthus trots det byggs nära 

Mörrumsån kommer de antingen att kraftigt störa fiskens vandring då de blir upplysta, 

alternativt kommer upplysning av växthusen att förbjudas för att inte störa t.ex. vandringen 

för ålen, som är en rödlistad art. Detta skulle i så fall vara en stor konkurrensnackdel för 

dessa växthus. 

Upplysta växthus kommer också att upplevas som störande för de närboende. Särskilt med 

tanke på att det enligt Karlshamns kommuns visioner inför år 2030 skall ligga ännu fler 

växthus i området så kommer detta i så fall att ge en stor negativ påverkan på omgivningen. 

Sammanfattning 

Med ledning av ovanstående argument så anser jag att det är anmärkningsvärt att kommunen 

driver detta ärende för att ändra ett klassiskt agrart landskap till ett industrikomplex på en 

plats som är av riksintresse för turism, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och 

kulturmiljövård.  

Jag ställer mig frågande till kommunens ställningstagande att det inte behövs en 

miljökonsekvensbeskrivning för denna detaljplan. 

Jag motsätter mig detta förslag till detaljplan av de skäl som ovan angetts. Jag anser inte att 

det behöver vara fråga om att antingen bygga växthus eller bevara miljön längs Mörrumsån. 
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Det går att uppfylla båda dessa önskningar genom att bygga växthus utanför de 

riksintresseområden som löper som en mycket smal remsa längs ån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sammanfattande kommentarer i dokumentets början, då 

synpunkterna ovan har återkommit i flera yttranden. 

 

 

 

  

Figur 1. Riksintresseområde för kulturmiljövård, K4 
Elleholm. Gränsen för riksintresseområdet är markerat med 
blå linje. Platsen för det planerade nybygget av växthus är 
markerat med rött kryss. Växthuset kommer att ta bort 
utsikten mot ån och dess trädridåer när man befinner sig på 
Forsbackavägen och Ellehoimsvägen. 

 

Figur 2. Enskifte i Östra Elleholm år 1813. Platsen för 

detaljplanen var vid denna tid åker och slåtteräng 
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Samlad bedömning 
Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter och framtagna utredningar kompletterats 

och förändrats i nedan redovisade avseenden. Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts. 

Plankarta 

 Användningen ändras från ”L - Odling och djurhållning” till ”L1 – Odling”. 

 Ett E-område har avsatts för befintlig transformatorstation och teknikhus. 

 Planområdet har minskats ner mot Mörrumsån. Planförslaget omfattar därmed inte 

längre strandskyddat område, med undantag för redan ianspråktagen mark. 

 Planområdet omfattar inte längre fastigheterna Elleholm 6:5-7. 

 Planområdesgränser har justerats mot Forsbackavägen och Elleholmsvägen. 

 Plankartan har försetts med u-områden i planområdets norra del. 

Planbestämmelser som tillkommit: 

 n1 - Marken är avsedd för dike 

 n2 - Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten 

 a1 - Bygglov får inte ges för åtgärd som hindrar framkomlighet förrän utfarten från 

Elleholm 1:58 och tillhörande servitut har flyttats 

  a2 - Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän flytt av ledningar och 

tillhörande ledningsrätter har kommit till stånd 

 u1 – Markreservat för underjordiska ledningar 

Planbestämmelser som ändrats: 

 Genomförandetiden ändras från 5 år till 10 år. 

Planbeskrivning 

 Under rubrikerna Trafik, Buller, Dagvatten och Förorenad mark har text och bilder från 

utredningar inarbetats. 

 Under rubriken Strandskydd har text och bild lagts till avseende Länsstyrelsens förslag 

på utvidgat strandskydd till 300 meter för vissa områden. 

 Under rubriken Fornlämningar har texten kompletterats. Bilder har också lagts till. 

Bland annat med ett förtydligande kring kravet att en arkeologisk utredning ska 

utföras innan markarbeten påbörjas.  

 Planbeskrivningen har kompletterats med rubriken Outredd samfällighet och med 

uppgifter avseende outredd samfällighet i sydöstra delen av planområdet. 

 Under rubriken Ledningsrätter har texten kompletterats med information om Södra 

Cell Mörrums, E.ON:s och Telia Sverige AB/Skanovas ledningar.  

 Under rubriken Planens ekonomi har det förtydligats vem som bekostar detaljplanen. 

Undersöknings av betydande miljöpåverkan 

 Dokumentet har uppdaterats utifrån framtagna utredningar. 

 Texten har kompletterats och förtydligats avseende miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsmål. 
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Utredningar 

Inför granskning har följande utredningar tagits fram: 

 Trafikutredning, daterad 2020-09-28 

 Trafikbullerutredning, daterad 2020-10-16, rev. 2021-04-15 

 Dagvattenutredning, daterad 2020-11-17 

 Miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2021-01-14 

 Ej tillgodosedda synpunkter 
Nedan listas ej tillgodosedda synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i planen. 

Många av de inkomna synpunkterna avser förhållanden som inte kan regleras i planen 

eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs. Dessa synpunkter 

redovisas inte nedan.  

 Blekinge Museum anser att avståndet mot riksintresse för kulturmiljö och 

fornlämningsmiljö borde vara 200 meter. 

 Telia Sverige AB/Skanova framförde att ledningar som genomkorsar planområdet 

söder om befintligt växthus borde förses med u-område. Istället har plankartan 

försetts med villkor för lov. 

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 den 26 maj 2021. 

Medverkande tjänstemän  
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på 

Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd 

med berörda kommunala tjänstemän. 

 

 

Karlshamn, den 11 maj 2021 

 

 

Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 

Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
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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. 
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Bakgrund  
Planarbetet har initierats av Elleholms tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
Byggnadsnämnden tog beslut att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
2018-02-28. Efter samrådet, som genomfördes mellan den 15 oktober och 5 november 2018, har 
utredningar avseende dagvatten, förorenad mark, trafik och buller tagits fram. 
 

Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering och 
erforderliga tekniska anläggningar. 

 

Planområdet, som omfattar delar fastigheterna Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1, är beläget öster 
om Mörrumsån, ca 2 km söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums bruk.  
 

I norr gränsar området till sammanhållen bebyggelse, i väster till jordbruksmark/naturmark. I 
söder gränsar området till en jordbruksfastighet och i öster till två fastigheter med enbostadshus 
samt till Forsbackavägen och Elleholmsvägen, som båda är statliga vägar. Planområdet omfattar 
ca 16,7 hektar. 
 

Marken som är aktuell för planläggning är i norr bebyggd med växthus. Den södra delen av 
planområdet är obebyggd och består av odlad jordbruksmark. 
 

Detaljplanen kommer att medge markanvändningen ”Odling”, vilket betecknas med L1 i 
plankartan. Med odling avses till exempel växthusodling, lantbruk, koloni -och odlingslotter. 
Även verksamhetsanknuten försäljning samt byggnader som behövs för verksamheten medges i 
användningen.  

434



 

  
 

 

435



 

  
 

I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen för Elleholm 
Verksamheter. I visionen för år 2030 står bland annat att ”det i området har skett en omfattande 
utbyggnad av växthus” och för att nå målen i visionen ska ”en ny detaljplan upprättas över 
området med huvudsyfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och prydnadsväxtproducenter 
såväl i växthus som på friland”. 
 

Aktuellt område är inte detaljplanelagt sedan tidigare. I öster gränsar planområdet till stadsplan 
C 39 (från 1987) med tillhörande ändringar C 42 (från 1989) och C 50 (från 1998). Norr därom 
ligger detaljplanen C56 som vann laga kraft 2019. Detaljplanerna medger industriändamål och 
syftar till att möjliggöra en utveckling av Södra Cells verksamhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I rapporten ”PM systemanalys Karlshamn”, daterad oktober 2013, utreds möjliga lokaliseringar 
av växthus inom område strax söder om Mörrum. Rapporten som beställts av SLU är en 
delutredning i projektet ”MDHAP” (Marknadsdriven Detaljplanelagd Hortikulturell och Akvatisk 
Primärprodukt). Studien i Karlshamn är ett led i ambitionen att uppnå en kostnadseffektiv och 
hållbar livsmedelsproduktion regionalt och nationellt. I Karlshamnsområdet bedömdes de 
generella förutsättningarna som goda med framför allt en bra tillgång till industriell spillvärme i 
kombination med en vilja till regional utveckling. I studien studerades vilka förutsättningar som 
finns för att utveckla en mer storskalig livsmedelsproduktion vid området Elleholm. 
 
Utifrån förutsättningar och kravspecifikation för växthusodling studerades en rad scenarios som 
sedan utvärderades i en swot-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Tre lokaliseringar 
presenterades, varav två berörs/respektive omfattas av den planerade utvidgningen av Södra 
Cells verksamhet och kan i dagsläget inte anses lämpliga. Kvar blir aktuell lokalisering. Platsen 
som är aktuell för planläggning bedömdes i studien vara det absolut mest resurseffektiva valet 

C56 

C 39, 
C42, 
C50 

Gällande detaljplaner i området  
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då den nya anläggningen kan kopplas till befintliga växthus och nya ledningar inte behöver dras. 
De hot som identifierades är desamma som noterats i föreliggande utredning av betydande 
miljöpåverkan och återfinns med kommentarer i checklistan nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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.

SWOT-anays (PM systemanalys Karlshamn, 2013. Ramböll Sverige AB) 
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap 
MB 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

X  Hela området är enligt miljöbalken 3 kap. 
av riksintresse för naturvård. I en 
översiktlig inventering genomförd av 
Miljöförbundet Blekinge Väst år 2015 
framgår att strandkanten till Mörrumsån 
har höga naturvärden, se under rubriken 
Växt- och djurliv. Mörrumsån ingår i 
Natura 2000-nätverket och omfattas av 
habitatdirektivet. 
 
Området närmast ån kommer inte att 
planläggas och strandskyddet bevaras 
intakt. Idag är marken odlad i princip ända 
ut till strandkanten. Vid ett genomförande 
av planen kommer marken närmast ån 
sannolikt inte längre att odlas, vilket borde 
gynna de naturvärden som finns längs 
strandkanten. 

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

X  Den södra delen av området, fastigheten 
Elleholm 35:1, är enligt miljöbalken 3 kap. 
av riksintresse för kulturvården och 
beskrivs som platsen för en av Blekinges 
senmedeltida städer med kulturlager 
under mark. Området väster om 
Mörrumsån, liksom Mörrumsån i sig, är 
kända fornlämningsmiljöer och aktuella 
för arkeologiska undersökningar. Då 
området närmast fornlämningarna inte 
planläggs minskar risken för att dessa ska 
påverkas av planläggningen.  
 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet men eftersom planområdet 
ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården och nära känd 
fornlämningsmiljö måste en arkeologisk 
undersökning göras innan markarbeten 
påbörjas. 

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

X  Stora delar av planområdet är av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet 
enligt miljöbalken 4 kap. 
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 Marken längs ån är idag odlad varpå 
tillgängligheten är begränsad. Genom att 
strandskyddet ämnas bevaras intakt kan 
ett genomförande av detaljplanen snarast 
öka tillgängligheten till strandkanten, 
varpå riksintresset för det rörliga 
friluftslivet kommer att påverkas i en 
positiv riktning.  

Område av riksintresse för friluftsliv? X  Hela området är av riksintresse för 
friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap. 

Se ovanstående kommentar. 
Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

X  Planområdet omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust. I Karlshamns 
kommun berörs kustzonen av 
miljöbalkens 4 kap 1 och 4 §§. Kustzonen 
spelar en särskilt viktig roll, både för 
natur- och kulturmiljövård och för det 
rörliga friluftslivet.  
 
Bestämmelserna i miljöbalken utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet.  
Bedömningen är att planförslaget inte 
påverkar riksintresset för högexploaterad 
kust negativt. 

Område av riksintresse för 
yrkesfiske? 

X  Då området närmast ån inte kommer att 
planläggas bedöms planförslaget inte 
påverka riksintresset för yrkesfiske 
negativt. Snarare kan tillgängligheten till 
ån komma att öka. 

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 X Området är av riksintresse för 
totalförsvaret och inom området finns 
särskilt behov av hindersfrihet, men detta 
riksintresse bedöms inte påverkas av ett 
genomförande av planen. 

Område av riksintresse för 
totalförsvaret? 

X  Platsen är av riksintresse för totalförsvaret 
enligt miljöbalken 3 kap. Inom området 
finns särskilt behov av hindersfrihet då 
planområdet ligger inom den MSA-
påverkande zonen för Ronneby flygplats.  
 
Planförslaget medger byggnader med en 
nockhöjd på maximalt 7,5 meter. Delar 
som sticker upp över taket som 
skorstenar, master och 
ventilationstrummor omfattas dock inte av 
bestämmelsen om nockhöjd utan kan 
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tillkomma, varför planen skulle kunna 
komma att påverka riksintresset för 
totalförsvaret. Försvarsmakten är 
remissinstans i planprocessen. 

Område av riksintresse för 
kommunikationer? 

 X Berörs inte. 

Område av riksintresse för värdefulla 
ämnen och material? 

 X Berörs inte. 

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsprogram?   X Berörs inte. 
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 X Det finns ingen kännedom om att några 
inventeringar avseende nyckelbiotop- 
eller sumpskog har genomförts.  

Biotopskydd, viktiga biotoper?   X Det finns inga registrerade biotopskydd i 
området. 

Rödlistade, hotade arter?   X I nuläget finns ingen kännedom om att det 
skulle finnas några rödlistade arter inom 
planområdet. 

Ekologiskt känsliga områden?  X Berörs inte. 
Natura 2000? X  Planområdet ligger nära Mörrumsån som 

omfattas av habitatdirektivet. Genom att 
strandskyddet ämnas bevaras intakt är 
bedömningen att ett genomförande av 
planen inte kommer att medföra någon 
negativ miljöpåverkan av betydelse på 
Mörrumsån. 

Naturreservat?  X Berörs inte. 
Naturminne?  X Berörs inte. 
Djur-/växtskyddsområde?  X Berörs inte. 
Strandskyddsområde? 

 
Strandskyddet hävs inom röd streckat 
område 

X  En mindre del av planområdet omfattas av 
strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-
18 §§. För åtgärder inom strandskyddat 
område krävs dispens enligt 7 kap 
miljöbalken.  
 
I planområdets västra del hävs 
strandskyddet för att bekräfta nuvarande 
användning (röd markering i kartan till 
vänster). Området är idag bebyggt med 
växthus. Som särskilt skäl för upphävandet 
anges att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1. Det 
råder fortsatt fri passage längs å-kanten. 
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Vattenskyddsområde?  X Berörs inte. 
Landskapsbildskydd?  X Berörs inte. 
Annan känslig eller värdefull natur?   X Det finns ingen kännedom om känslig eller 

värdefull natur inom planområdet. Längs 
Mörrumsån har dock höga naturvärden 
identifierats. 

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  
 

Elleholm vid mitten av 1600-talet 

X  Den södra delen av området, fastigheten 
Elleholm 35:1, är enligt miljöbalken 3 kap. 
av riksintresse för kulturvård. Motivering; 
”Viktig fornlämningsmiljö bestående av 
platsen för en av Blekinges senmedeltida 
städer med kulturlager under mark. 
(Fästningsmiljö, Kyrkomiljö, Herrgårds-
miljö). Strategiskt läge invid fästet Sjöborg 
på en av Mörrumsån kringfluten ö. 
 
 
Södra delen av Mörrumsån med dess 
närområde på Elleholm 35:1 omfattas av 
ett regionalt kulturminnesvårdsprogram 
där man bland annat kan läsa att ”Området 
innehåller lämningar efter medeltida 
stadsbebyggelse. Elleholm äger ett 
synnerligen högt värde för 
kulturminnesvården”. 
 
Stora delar av planområdet ingår också i 
RAÄ:s GIS-skikt för särskilt värdefulla 
vatten avseende kulturvärden. 
 
Då området närmast kända 
fornlämningarna inte kommer att 
planläggas bedöms risken för att 
ovanstående värden ska påverkas negativt 
vid ett genomförande av planen vara liten. 
Den visuella upplevelsen av riksintresset 
kan dock komma att påverkas negativt. 
Speciellt vintertid då träden är avlövade. 
 
En arkeologisk undersökning måste göras 
innan markarbeten påbörjas. 

Område som omfattas av bevarande- 
och utvecklingsplanen? 

 X Berörs inte. 

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

 X Berörs inte. 

Viktiga kulturvärden?  X  Se kommentarer kring kulturmiljö ovan. 
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Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen är 
att ett genomförande av detaljplanen inte 
kommer att påverka möjligheten att nå 
miljömålen. 
 
Idag nyttjas industriell spillvärme från 
Södra Cell för uppvärmning av befintligt 
växthus. Samma miljövänliga teknik avses 
användas i tillkommande byggnader, 
vilket bidrar till att begränsa 
klimatpåverkan. 
 
Antalet trafikrörelser i området kommer 
att öka vid ett genomförande av planen. 
Ökningen bedöms miljökvalitetsmålet för 
Frisk luft påverkas negativt. 

Genom att avstå från att planlägga 
området närmast åkanten minskar risken 
för att miljökvalitetsmålet Bara naturlig 
försurning ska påverkas i en negativ 
riktning vid ett genomförande av planen. 
Detta under förutsättning att dagvatten 
omhändertas i enlighet med framtagen 
dagvattenutredning. 
 
En miljöteknisk markundersökning har 
genomförts. Undersökningen visar att DDT 
och dikofol förekommer i ytlig jord, dock 
underskridande bedömd markanvändning 
samt MRR. Halter av 2,6-Diklorbenzamid 
(BAM) har påträffats i höga halter i 
grundvattnet. Vattnet är inte tjänligt som 
dricksvatten och risk för utlakning till 
närliggande Mörrumsån kan i nuläget inte 
uteslutas. Frågan om påvisad förorening i 
grundvattnet kommer att följas upp av 
tillsynsmyndigheten utanför aktuellt 
planärende. 
 
Enligt planförslaget så kommer all odling 
att ske i växthus ovan mark och gödsling 
och bevattning görs i ett slutet system utan 
kontakt med markytan.  Detta kan på sikt 
vara positivt när det gäller att uppnå 
miljömålet Giftfri miljö. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berörs inte.  
 
Berörs inte. 
 
Enligt planförslaget så kommer all odling 
att ske i växthus ovan mark och gödsling 
och bevattning görs i ett slutet system utan 
kontakt med markytan.   
 
Genom att området närmast åkanten inte 
planläggs, utan behålls som en barriär mot 
Mörrumsån, bör inte möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsmålen Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet och Hav i 
balans ska påverkas av ett genomförande 
av planen. 
 
Berörs inte. 
 
Berörs inte. 
 
Målet Ett rikt odlingslandskap påverkas 
genom att planen bland annat möjliggör 
grönsaksodling. På marken som odlas idag 
kommer odling fortsatt att ske, men då i 
växthus. 
 
Berörs inte. 
 
Då tillkommande växthusanläggning 
kommer att utformas på ett miljöanpassat 
sätt med miljövänlig uppvärmning så kan 
en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.  
 
När det gäller natur och gröna stråk i 
närhet till bebyggelsen har dessa god 
kvalitet och tillgänglighet. 
Naturupplevelsen i dessa kan dock lokalt 
påverkas av ett storskaligt växthus.  
 
De kulturvärden och landskap som omger 
planområdet kommer att kunna bevaras, 
användas och utvecklas. Människors 
upplevelser av dessa kan dock komma att 
påverkas av närheten till ett storskaligt 
växthus.  
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16) Ett rikt växt- och djurliv?  X Genom att området närmast åkanten inte 
planläggs, utan behålls som en barriär mot 
Mörrumsån, bör inte miljömålet Ett rikt 
växt- och djurliv påverkas negativt. 

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  
 
 
Luft 
 
 
 
 
 
 
Buller 
 
 
 
 
 
 
Vatten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattningsvis är bedömningen att 
inga miljökvalitetsnormer riskerar att 
överskridas. 
 
En trafikutredning har tagits fram. Antalet 
trafikrörelser i området kommer att öka 
vid ett genomförande av planen. Ökningen 
bedöms dock inte bli så betydande att 
miljökvalitetsnormen för luft riskerar att 
överskridas. 
 
En bullerutredning har tagits fram. De 
ökade transportrörelserna bedöms ha en 
marginell påverkan på fastigheterna i 
samhället ur bullersynpunkt, varför 
miljökvalitetsnormen för buller inte 
riskerar att överskridas. 
 
Planområdet ligger i avrinningsområdet 
för Mörrumsån (Östersjön-Bjällerbäcken). 
Som visas i tabellen nedan uppnår inte 
statusklassningen för vattenförekomsten 
målet för miljökvalitetsnormerna. Enligt 
databasen Viss (Vatteninformationssystem 
Sverige) beror det på för höga halter av 
PFOS. PFOS har från 80-talet och fram till 
2000-talet ofta förekommit i brandskum 
och kunde vanligtvis också användas för 
att göra material olje-, och vattenfasta.   
 
Det finns för aktuell förvaltningscykel 
(2017–2021) ingen information kring hur 
väl miljökvalitetsnormer enligt fisk- och 
musselvattenförordningen uppfylls för 
Mörrumsån men gällande förra 
förvaltningscykeln (2010-2016) anges det 
på VISS att riktvärden och gränsvärden 
respekterats.   
 
Vattenkvalitén i Mörrumsån bedöms inte 
påverkas negativt av ett genomförande av 
föreslagen detaljplan.  
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Miljökvalitets-
normer för 
recipient: 
 
 
 

Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

X  Planens syfte är att möjliggöra för 
byggnation av växthus i stor skala. Detta 
kommer att påverka landskapsbilden i 
området. Påverkan minskas något av att 
området närmast Mörrumsån är 
strandskyddat och i framtiden kan få 
ökad vegetation.  
 
Utsikten från Mörrumsån österut 
domineras av Södra Cells storskaliga 
fabriksbyggnader med höga skorstenar. 
Utsikten från Elleholmsvägen mot ån 
västerut kommer att förändras i och med 
att nu odlad jordbruksmark enligt 
planförslaget kommer att bebyggas med 
storskaligt växthus. 

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 X Ett genomförande av planen påverkar inte 
tillgängligheten till närliggande 
vandringsleder eller natur. 

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 X Det finns ingen kännedom om någon 
värdefull geologisk formation inom 
planområdet.  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 X Utanför planområdet utgör Mörrumsåns 
strandkant aktsamhetsområde med risk 
för skred i finkornig jordart. Inom 
planområdet finns ingen utpekad risk för 
ras eller skred. 

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

X  Vid byggnation på platsen kommer jord 
komma att sammanpressas och täckas. 

Ändring av topografin?   X Marken är relativt plan inom planområdet. 
Ökad erosion?   X Avståndet till Mörrumsån gör att det inte 

bedöms föreligga någon risk för ökad 
erosion. 

Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

X  Planförslaget medger att nu odlad 
jordbruksmark kan komma att bebyggas 
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med storskaliga växthus. Odling kommer 
fortsatt att kunna ske på platsen. 

Vatten  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

X  Byggnationen av ett storskaligt växthus 
kommer att medföra förändringar av 
ytvattnets kvalitet, strömmar, riktning och 
mängd. En dagvattenutredning som 
hanterar dessa frågor har tagits fram. 

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning? Behöver 
åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?  

X 
 
 
 
X 

 Byggnationen av ett storskaligt växthus 
kommer att medföra förändrad 
infiltrationsförmåga, dräneringsmönster, 
frekvens och mängd av ytvattenavrinning. 
En dagvattenutredning som hanterar 
dessa frågor har tagits fram och i den 
föreslås åtgärder för att hantera dagvatten. 

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

X  Enligt framtagen dagvattenutredning 
tyder de naturliga förutsättningarna i 
planområdet på god förmåga till 
infiltration, vilket bör utnyttjas med tanke 
på den förväntat lägre 
grundvattenbildningen i framtiden. 

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 X Bevattning i växthuset sker i ett slutet 
system och med vatten från det 
kommunala nätet. 

Att människor eller egendom utsätts 
för risker i samband med 
översvämning?  

 X Området ligger inom område som riskerar 
att översvämmas, både enligt MSB:s 
översvämningskartering av Mörrumsån 
och enligt SMHI:s, länsstyrelsens och 
IPCC:s karteringar avseende stigande 
havsnivåer.  
 
I länsstyrelsens lågpunktskartering och 
svämplanskarta framgår att det finns ytor 
inom planområdet som särskilt riskerar 
att översvämmas och lågpunkter där 
vatten kan samlas. Enligt länsstyrelsens 
riktlinjer för verksamheter gäller en lägsta 
grundläggningsnivå på 2,5 m. Om 
växthuset i de lägst belägna delarna 
översvämmas skulle en negativ 
konsekvens framför allt vara av 
ekonomisk art och drabba 
verksamhetsutövaren.  
 
I den miljötekniska markundersökningen 
som genomförts har föroreningar i jord 
och grundvatten påträffats. Samråd har 
skett med miljöförbundet beträffande de 
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resultat som framkommit i den 
miljötekniska markundersökningen samt 
hur dessa står i förhållande till 
dagvattenutredningen. Bedömningen är 
att föroreningarna inte är av den grad så 
att en översvämning av området skulle 
medföra någon negativ miljöpåverkan. 

Att enskilda avlopp krävs i området? 
Är området särskilt känsligt med 
tanke på dessa?  

 X Området är anslutet till det kommunala 
VA-nätet. 

Luft  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 X Antalet trafikrörelser i området kommer 
att öka vid ett genomförande av planen. 
Ökningen bedöms dock inte bli så 
betydande att luftkvaliteten riskerar att 
försämras väsentligt. 

Obehaglig lukt?   X Kompost eller annat avfall som skulle 
kunna generera obehaglig lukt hanteras 
inte på platsen.  

Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

X  Ett storskaligt växthus kan komma att 
förändra luftens rörelse på platsen. 

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på ekosystemtjänster?  
 
Stödjande ekosystemtjänster 
 
 
 
 
 
 
 
Försörjande ekosystemtjänster 
 
 
 
 
 
 

Reglerande ekosystemtjänster 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

  
 
Genom att marken längs Mörrrumsån 
ligger utanför planområdet och fortsatt 
kommer att omfattas av strandskydd, 
värnas en utveckling av befintliga och 
tillkommande stödjande 
ekosystemtjänster i form av växter och 
djur. 
 
Genom att detaljplanen möjliggör en 
utökning av befintlig odling, kan den vid 
ett genomförande tillföra ytterligare 
försörjande ekosystemtjänster, främst i 
form av grönsaker. 

Detaljplanen medger storskaliga växthus 
vilket kommer att medföra att yta som 
idag kan infiltrera regnvatten försvinner. 
Hanteringen av dagvatten måste därför 
lösas på annat sätt inom planområdet.  
Förslag på hur hantering av dagvatten kan 
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Kulturella ekosystemtjänster X 

ske ges i den dagvattenutredning som 
tagits fram.

Marken närmast ån kommer fortsatt att 
hållas tillgänglig för allmänheten. Då 
odlingen av marken här i och med planens 
genomförande kan antas upphöra, kan 
stråket komma att bli än mer tillgängligt. 
Tillsammans med friluftsområdet på andra 
sidan ån kan stråket stärka de kulturella 
ekosystemtjänster som finns på platsen. 

Positiva eller negativa förändringar 
för växt- och djurarter/samhällen? 

Naturvärdesinventering 
Miljöförbundet Blekinge Väst, 2015 

X Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte väsentligen förändra 
förutsättningarna för växt- och 
djurarter/samhällen på platsen.  

I en översiktlig inventering genomförd av 
Miljöförbundet Blekinge Väst år 2015 
framgår att det finns höga naturvärden 
längs Mörrumsåns strandkant, vilket 
illustreras med orange färg i kartbilden. 
Mörrumsån i sig har unika naturvärden, 
vilket markerats med röd färg. Det 
strandskyddade området närmast ån 
kommer sannolikt inte att kunna odlas 
effektivt efter det att ett nytt växthus 
byggts, vilket skulle kunna främja växt- 
och djurlivet här. 

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk? X Det finns inte någon kännedom om att 
byggnation på platsen skulle störa 
flyttfågelsträck eller viltstråk.  

Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

X Tillgängligheten till åkanten och 
möjligheten att fiska kommer att kvarstå 
efter ett genomförande av planen. 
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Planens påverkan på 
övergripande miljöeffekter 

Ja Nej Kommentarer 

Har planens genomförande betydelse 
för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer eller 
program medför? 

 X  

Har planen betydelse för att främja en 
hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i 
övrigt? 

X  Att möjliggöra för att en pågående 
verksamhet kan utvecklas innebär att 
befintliga resurser, så som angöringsvägar, 
ledningar mm utnyttjas på bästa sätt.  

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

 X  

 

Rekreation och rörligt friluftsliv  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

 X Den mark som tas i anspråk har inte 
hittills nyttjats som lekmiljö. 

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

X  Planförslaget kan i begränsad omfattning 
påverka upplevelsen vid besök av 
närliggande natur och vandringsled längs 
Mörrumsån.  

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  X  Under byggnationsfasen kan olägenhet i 
form av buller förkomma. I övrigt bedöms 
ökade transportrörelserna ha en marginell 
påverkan på närliggande fastigheter ur 
bullersynpunkt 

Risk för vibrationer?  X  Under byggnationsfasen kan olägenhet i 
form av vibrationer förkomma. 

Dåliga solförhållanden eller 
bländande och störande ljus? 

X  Belysningen i ett växthus kan upplevas 
som störande för närboende. Särskilt på 
kvällar men även på dagen vintertid. 
Växthusen ska enligt uppgift inte vara 
belysta nattetid. 

Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 X Området är inte utpekat som riskområde 
gällande förhöjda markradonhalter. 
Frågan om risker gällande radon hanteras 
under bygglovskedet och då inför 
startbeskedet i det tekniska samrådet. 
Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger 
fastighetsägaren/exploatören. 
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Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 X Elleholms tomatodling klassas som 
miljöfarlig verksamhet. Verksamheten är 
dock varken anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt miljöbalken.  

Risk för olycka eller utsläpp av hälso-
/miljöfarliga ämnen eller strålning?  

 X Gödsling och bevattning görs i ett slutet 
system. 

Farliga arbetsmiljöer?   X Det finns ingen kännedom om några 
farliga arbetsmiljöer.  

Påverkan på folkhälsoeffekter?   X Det finns ingen kännedom att 
planförslaget skulle ha någon påverkan på 
folkhälsoeffekter. 

Påverkan på förorenad mark? X  Platsen för befintlig verksamhet med 
växthusodling är utpekad som potentiellt 
förorenad mark. Enligt länsstyrelsen har 
objektet identifierats som misstänkt 
förorenat med anledning av den bransch 
som varit och är verksam på platsen. På 
fastigheten Elleholm 36:1 har det sedan 
1988 bedrivits plantskola inom uppförda 
växthus. Innan dess bedrevs samma 
verksamhet men utan växthus. Den södra 
obebyggda delen av planområdet utgörs 
åkermark.  
En miljöteknisk markundersökning har 
genomförts. Utredningen visar att DDT och 
dikofol förekommer i ytlig jord, dock 
underskridande bedömd markanvändning 
samt MRR. Påträffade halter i jord är enligt 
Miljöförbundet Blekinge Väst inget hinder 
mot planerad användning. 
 
Halter av 2,6-Diklorbenzamid (BAM) har 
påträffats i höga halter i grundvattnet. 
Vattnet är inte tjänligt som dricksvatten 
det kan i nuläget inte uteslutas att 
utlakning till närliggande Mörrumså kan 
ske. All odling i växthuset kommer att ske 
ovan mark och gödsling och bevattning 
görs i ett slutet system utan kontakt med 
markytan.  Frågan om förorening i 
grundvattnet kommer att följas upp av 
Miljöförbundet Blekinge Väst utanför 
aktuellt planärende. 
 
Om en misstänkt förorening upptäcks ska 
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 
kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om 
grävning ska genomföras i förorenade 
massor måste en anmälan om detta enligt 
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28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Närhet till djurhållning? X  Norr om planområdet samt på andra sidan 
ån finns hagar där hästar betar.  

Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

 X Planen innehåller inga bostäder. 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

X  Markanvändningen ändras från odlad 
jordbruksmark till att även medge odling i 
växthus. 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

 X Planförslaget bedöms vara förenligt med 
Karlshamns kommuns översiktsplan. 

Påverkan på andra tänkta projekt?  X Det finns ingen kännedom om andra 
projekt som kan tänkas påverkas av 
planförslaget. 

Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

 X  

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

X  Södra Cell, en storskalig industri, är 
beläget sydost om planområdet. 

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?  X  Elleholms tomatodling avser kunna 
fördubbla sin verksamhet och därmed öka 
antalet anställda. 

Högre jämställdhet?   X  
Bättre tillgänglighet?   X  
Bättre service?   X Fler arbetstillfällen kan på sikt ge ökat 

underlag för service. 
Ökad trygghet?   X  

Transporter och 
kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

X  En utökning av verksamheten kommer att 
generera ökad trafik avseende transporter 
och personal. 

Påverkan på parkeringsmöjligheter?  X  Fler anställda kommer att behöva fler 
parkeringsmöjligheter. En trafikutredning 
som hanterar dessa frågor har tagits fram. 

Ökad trafikfara? X  Ökad trafik medför ökad trafikfara. Ett 
byggnadsfritt avstånd från intilliggande 
vägar kommer att avsättas i plankartan. I 
den trafikutredning som tagits fram 
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föreslås åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten. 

Barriäreffekter?  X  

Energi 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 X Tillgången till industriell spillvärme (från 
Södra Cell) gör att den energi som används 
är miljövänlig och resurssnål. 

Behov av nya system för distribution?  X Bedömningen är att befintliga ledningar 
kan användas. En ny panncentral för 
fjärrvärme kan behöva uppföras, inom 
eller utanför planen. 

Naturresurser 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 X  

Ianspråktagande av jordbruksmark? X  Vid ett genomförande av detaljplanen tas 
ca 9,3 hektar jordbruksmark i anspråk för 
odling i växthus. Då jordbruksmarken tas i 
anspråk för odling i växthus, så ändras 
urvalet av grödor som kan produceras. I 
och med att odling i växthus kan ske under 
en längre tid på året bedöms avkastningen 
öka jämfört med odling på friland. En 
utveckling av verksamhet som bidrar till 
en hållbar och storskalig produktion av 
svenska livsmedel bedöms vara ett 
väsentligt samhällsintresse på regional och 
nationell nivå.  

Förutsättningarna för att uppförandet av 
växthuset ska kunna ske på ett effektivt, 
resurssnålt och hållbart sätt är direkt 
kopplade till det befintliga växthuset och 
den infrastruktur som byggts upp kring 
befintlig verksamhet. Med anledning av 
detta är bedömningen att intresset inte 
kan tillgodoses på annan mark. I 
närområdet finns god tillgång på 
brukningsvärd jordbruksmark. 
Detaljplanen, vars enda användning är 
odling, medger även fortsättningsvis 
odling på friland. 

Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

X  Då brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk, om än för annan odling, så kan 
valet av odlade grödor komma att be-
gränsas. Planen medger dock även fort-
sättningsvis odling på friland. 
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Tidigt samråd med länsstyrelsen 
Enligt yttrande daterat 2018-08-24  instämmer länsstyrelsen i kommunens bedömning att en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas till 
planärendet. Inför kommande samråd har dokumentet uppdaterats.  
 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på 
stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med Miljöförbundet Blekinge väst. 
 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Lena Jarl Hellgren    Emina Kovaci  
Planarkitekt      Stadsarkitekt/ 

Stadsbyggnadschef 
 
 
Bilaga 
PM systemanalys Karlshamn, 2013. Ramböll Sverige AB.  
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SAMMANFATTNING
Denna rapport utreder energisystemkoncept 
och möjliga lokaliseringar av växthus inom ett 
begränsat område strax söder om Mörrum i 
Karlshamns kommun. 

I rapporten redovisas energimässiga förut-
sättningar vilka sammanställs till förslag på 
energisystemkoncept och möjliga scenarios 
vad gäller storlek på växthusanläggningen. 
Därefter har lämpliga lokaliseringar inom pro-
jektområdet undersökts och testats mot olika 
landskapsperspektiv för att få fram relevanta 
problemställningar. I rapporten presenteras tre 
scenarios med lokalisering vilka utvärderas i en 
swot-analys.
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6 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

Orientering och syfte
Detta PM är en delutredning i projektet, 
"MDHAP" (Marknadsdriven Detaljplanelagd 
Hortikulturell och Akvatisk Primärproduktion). 
MDHAP ämnar att utveckla metoder/verktyg/
koncept som kan användas av kommuner för 
att attrahera grönsaksproducenter, fiskprodu-
center och entreprenörer inom dessa sektorer 
i syfte att erbjuda dessa en möjlighet att eta-
blera verksamhet. Genom att för ändamålet 
tillrättalägga prövade detaljplaner skapas goda 
förutsättningar för produktion  av grönsaker 
och fisk.

I detta pm ligger fokus på storskalig växthus-
odling och kravspecifikationer för dess energi-
system. Det aktuella projektområdet är beläget 
söder om Mörrum i Karlshamns kommun. 
Projektområdet är i Karlshamns kommande 
översiktsplan "Karlshamn 2030" benämnt som 
"K. Elleholm" och innefattar idag bland annat 
verksamhetsområdet för pappersbruket "Södra 
Cell". Projektområdet är i Karlshamns kom-
mande ÖP utpekad som en strategisk plats för 
storskalig växthusodling i och med närheten till 
pappersbruket och möjligheten att nyttja dess 
överskottsvärme. Visionen för området beskri-
ver en omfattande matproduktion och att den 

Orienteringskarta. Röd linje visar projektområdet

lokalt odlade maten förser kommunen med mat 
med låg miljöbelastning. Närheten till hamnen 
beskrivs också som en god möjlighet för export 
av varor. 

Detta pm redogör för förutsättningar vad gäl-
ler både energi och landskap i förhållande till 
storskalig växthusodling inom det specifika 
projektområdet. Utifrån förutsättningar och 
kravspecifikation för växthusodling presenteras 
en rad scenarios som sedan utvärderas i en 
swot-analys (styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot). 

Bakgrund MDHAP
Inom "Tillväxt Trädgård "(SLU) pågår sedan 
2010 ett arbete som undersöker möjligheten 
att etablera stora nya växthusanläggningar, fri-
landsodlingar och fiskodlingar i detaljplanelag-
da områden. Meningen är att uppnå synergief-
fekter och konkurrensfördelar för den svenska 
hortikulturella primärproduktionen genom indu-
striell symbios: genom att använda restvärme, 
överskott av koldioxid, organiskt material m.m. 
Arbetet bedrivs i samarbete med NOVA hög-
skolecentrum i Oskarshamn, OKG, Karlshamns 
kommun, KEAB, Södra skogsägarna, ESS AB, 
Lunds Energi, Lunds kommun, Ramböll, Malmö 
Stad, Svenska EON AB m.fl. intressenter. 

INLEDNING
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Mot denna bakgrund bildades den 17 december 
2012 SSE- C (Swedish Surplus Energy Colla-
boration) ett helt nytt fakultetsövergripande 
forsknings- och utvecklingsprogram inom SLU i 
nära samarbete med några av de nämda intres-
senterna.  En förankringsprocess med avsikt att 
engagera de ekonomiska föreningarna och för-
säljningsorganisationer inom branschen pågår.
Företrädare för Svenska odlarlaget, Grönsaks-
mästarna, Syd Grönt, MOEK och Mäster Grön 
hålls i olika sammanhang löpande informerade, 
likaså GRO: s medarbetare. Utvalda odlare har 
varit inbjudna till och medverkat i processen 
och är också aktivt intresserade av att investera 
och etablera nya växthus. 

Metod i detta pm
Projektet syftar till att utreda möjligheterna för 
storskalig växthusodlingen genom att under-
söka två övergripande delområden:

•	 Energimässiga förutsättningar (avgör främst 
storlek på växthusanläggningen)

•	 Landskapsmässiga förutsättningar (avgör 
främst lokaliseringen av växthusanlägg-
ningen)

Matris som grund för kartering av planeringsunderlag.

A. Landskapets grundläggande förutsättningar
Topografi
Jordarter
Hydrologi (ytvatten, grundvatten)

B., C. Landskapstyp & -struktur
Marktäcke 
Landskapsrum/Nolli plan
Barriärer
Riktningar
Landmärken
Landskapstyper 

D.Infrastruktur
Energi (vind, vatten, nät, gasledn)
Transport & logistik (väg, järnväg, flyg, terminal)
Vattenverk, rening, ledning, grund- & ytvat-
tentäkter

E.Landskapet ur ekonomiskt perspektiv
Jordbruk (åker+bete)
Skogsbruk (ej skyddade områden)
Mineraltäkter
Industri (tillverkning)
Handel (konsumtion)

F. Landskapet ur ekologiskt perspektiv
Matrix (naturtyp)
Värdetrakter (patch)
Ytvatten

G. Landskapet ur socialt perspektiv
Vardagsmiljöer (bostäder, arbetplats (ind., handel)
Huvudvägar
Rekreationsmiljöer (områden för helgvistelse, ex 
kultur-, frilufts- och högtidsmiljöer, allemansrätts-
ligt tillgänglig mark, sjöar)

H. Förändringstendenser
Dagens bebyggelse, vägar, åker
Utvecklingsplaner

I. Skydd & restriktioner
Områden med skydd
Områden med restriktioner 

Planerings- och kunskapsunderlag bygger på 
material från Karlshamns kommun, Karlshamns 
energi, länsstyrelsen och expertkunskap från 
SLU och lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Utifrån energimässiga förutsättningar presen-
teras en rad scenarios som är möjliga. Utifrån 
dessa scenarios lokaliseras sedan en placering i 
landskapet. 

Allt insamlat kartmaterial samlas i ArcGIS och 
kategoriseras sedan utifrån olika landskapsper-
spektiv (se matris nedan). Detta görs för att på 
ett tydligt vis kunna påvisa konsekvenser av en 
lokalisering. 

Potentiella lokaliseringar jämförs mot land-
skapsprinciper som bör tillgodoses vid pla-
ceringen av större växthusanläggningar samt 
landskapselement som direkt hindrar eller för-
svårar en lokalisering.

Landskapsperspektiven lyfter fram viktiga 
frågeställningar att beakta varav några är så 
pass avgörande att det påverkar lokaliseringen. 
Aktuella scenarios (med lokalisering)utvärderas 
därefter i en SWOT-analys (styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot).
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ENERGIMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
För att kunna bygga upp en långsiktigt hållbar 
livsmedelproduktion är det önskvärt att nå en 
långt sluten produktionskedja med samverkan-
de produktionsställen, där råvaror och restpro-
dukter kan utnyttjas så effektivt som möjligt.

Studien i Karlshamn ska ses som ett led i am-
bitionen att uppnå en kostnadseffektiv och 
hållbar livsmedelsproduktion regionalt och 
nationellt. 

För att reducera kostnaderna finns en rad olika 
möjligheter till effektiviseringar i själva växthu-
set men även för hanteringen av råvaror och 
restprodukter. Förutom personalkostnaderna är 
det framförallt driftskostnaderna för energi, kol-
dioxid och vatten som är intressant att studera 
närmare.

Karta över projektområdet (röd linje), Mörrums bruk, Elleholmstomater och fjärrvärmevädningen 
mot både Karlshamn och Mörrum.

I Karlshamnsområdet är de generella förutsätt-
ningarna goda med framförallt en bra tillgång 
till industriell spillvärme i kombination med en 
vilja till regional utveckling.

I denna studie har mer konkret studerats vilka 
förutsättningar som finns att utveckla en mer 
storskalig livsmedelsproduktion vid området 
Elleholm.
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Nuläge
För det aktuella området finns en god tillgång 
till industriell spillvärme. Spillvärmen från Södra 
Cells anläggning i Mörrum (Mörrums bruk) 
svarar idag helt och hållet för fjärrvärmeleve-
ranserna till såväl Mörrum som Karlshamn året 
runt. För att säkerställa en trygg värmeförsörj-
ning finns dessutom ett stort antal oljeeldade 
pannor som kan startas så snart det blir drifts-
problem vid Mörrums bruk. Spillvärmen svarar 
för ca 95 % av dagens fjärrvärmeleveranser. 
Spillvärmeleveranserna kan även byggas ut vid 
ett ökat värmebehov men kräver då olika nyin-
vesteringar på Mörrums bruk. 

Idag finns två fjärrvärmeledningar som utgår 
från Mörrums bruk varav en går till Mörrum och 
den andra till Karlshamn. Ledningen till Mörrum 
kan leverera ca 15 MW och till Karlshamn är ka-
paciteten ca 60 MW.

Ledningen till Mörrum är i princip ”fulltecknad” 
med abonnerad effekt medan ledningen till 
Karlshamn har en ledig kapacitet. Det går där-
för att ansluta nya växthus längs den senare 
ledningen till samma kostnadsstruktur som 
finns idag. 

I dagens system finns fullständig tillgång till 
spillvärme året om varför det inte är aktuellt att 
komplettera energileveranserna med energi-
lagring för att lagra energi från när den är som 
billigast till perioder då en bristsituation finns 
på billig energi. Om så blir aktuellt i en framtid 
bedömer vi att det finns goda lokala förutsätt-
ningar för t ex en energilagring i ett bergvärme-
lager (se jorddjupskarta).

Uppmätt djup

Kartans syfte är att ge en generell bild av jordtäckets mäktighet. Kartan grundas på analys av 

jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar, schakter och seismiska 

undersökningar.  För att identifiera områden där jordtäcket är mycket tunt eller saknas helt har 

information om berg från SGUs jordartskartor använts.  Jorddjupet har beräknats genom att 

interpolera kända jorddjupsdata. Eftersom vissa jordarter uppvisar betydligt större jorddjup än andra 

har jordartskartan använts som stöd vid denna interpolering. Information om sprickzoner i 

berggrunden har använts för att ta fram områden med speciellt stora jorddjup.

Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup.  Om 

avståndet exempelvis är flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade 

jorddjupet betydande. 

Ny information om jorddjup tillkommer hela tiden vilket gör att kartan successivt kan förbättras. 

Kartan kommer därför att uppdateras ungefär en gång per år. 
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Kartan visar jorddjupskarta Elleholm (SGU), projekt-
området i röd linje. Ljup ner till berg är mellan 0-10 me-
ter i den större delen av projektområdet.
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10 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

ENERGISYSTEMKONCEPT
Nytt energisystem
För att skapa möjligheter för en ny och mer 
konkurrenskraftig växthusodling är det intres-
sant att sänka energikostnaderna så långt 
det är möjligt. Det finns en stor potential till 
sänkta kostnader både genom en rad olika ef-
fektiviseringsåtgärder men också genom att 
temperaturen på levererad värme kan sänkas 
ganska rejält. Det senare möjliggör en effekti-
vare användning av spillvärmen vilket sänker 
produktionskostnaderna och skapar därigenom 
även möjligheter för att kostnaden hos slutan-
vändarna kan minskas. 

En lägre leveranstemperatur till växthusen kan 
åstadkommas antingen genom att en särskild 
lågtemperaturledning dras från Mörrums Bruk 
till respektive växthusområde alternativt genom 
att returvärmen i fjärrvärmesystemet används. 
Denna returtemperatur är i nuläget 40 – 45 °C 
vilket borde vara fullt tillräckligt för att värma 
växthusen till ca 16 – 17°C. En sådan förändring 
innebär dock att värmesystemen i växthusen 
behöver förändras och anpassas till de nya 
förutsättningarna. Vi bedömer att använda 
fjärrvärmereturen är det mest intressanta alter-
nativet varför detta alternativ har används för 
vår scenariobeskrivning.

Område längs fjärrvärmeledningen mot Mör-
rum
Med dagens förutsättningar finns ingen ledig 
kapacitet i denna ledning. Om man däremot 
övergår att hämta energi från returledningen 
i stället kan kapaciteten på nätet ökas väsent-
ligt. Detta innebär samtidigt att den samlade 
returtemperaturen till Mörrums Bruk sänks 

vilket även ger förbättrade möjligheter för 
spillvärmeproduktionen vid Bruket. Idag finns 
ca 6 ha växthus vid Elleholms tomatodling och 
med en ansluten effekt på 8 MW. Genom ef-
fektiviseringar och sänkning av temperaturen 
borde det vara möjligt att utöka växthusarean 
till ca det dubbla. Det mest fördelaktiga är i så 
fall att placera utökning direkt i anslutning till 
befintliga växthus. Detta i synnerhet då dagens 
fjärrvärmeanslutning är förberedd för att kunna 
förändras till leveranser vid en lägre tempera-
tur. 

Område längs fjärrvärmeledningen mot 
Karlshamn
Denna ledning har betydligt större kapacitet 
och därigenom kan betydligt större nyanslut-
ning göras till denna ledning. Om man, precis 
som tidigare beskrivits, tar energin från retur-
ledningen borde tillgänglig kapacitet möjlig-
göra en uppvärmning av växthus på ca 30 ha. 
Den tillgängliga kapaciteten kan tas ut på ett 
ställe eller valfritt antal anslutningspunkter. 

Om större växthusodlingar önskas behöver 
förmodligen de samlade spillvärmeleveranserna 
från Mörrums Bruk utökas. 

Kommentar
En kraftig sänkning av energikostnaderna kan 
förväntas genom ovanstående förslag men krä-
ver samtidigt att energisystemen i växthusen 
behöver förändras och provas ut innan de kan 
användas fullt ut i större skala. Befintliga växt-
hus i Elleholm är förmodligen bra lämpade för 
att utvärdera möjligheterna för anpassning av 
värmesystemen till en lägre temperatur. 

Tabell nyckeltal för tomatodling

Energi:   1 – 1,5 MW/ha respektive  2 – 3 000 MWh/ha, år

Koldioxidkostnad :  ca 2 – 400 kkr/ha, år

Vattenbehov:   ca 60  – 70 m3/ha, dag eller ca 1500 m3/ha, år 

Temperatur i växthuset:  ca 16 – 17 °C

Koldioxidhalt:  ca 700 ppm

Organiskt material:  ca 0,2 – 0,4 ton/ha, dag
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¯ 0 0,7 1,4 2,1 2,80,35
Km

Infrastruktur

Södra_Cell

Elleholm_tomater

Fjärrvarme

Scenario 3 : 30 ha

Scenario 1 : 6 ha

 + 6 ha

Scenario 2 : 24 ha

M
örrum

s fjärrvärm
eledning : tot. 6 ha

Karlshamns fjärrvärmeledning : tot. 30 ha

Södra cell : kapacitet för tot 30 ha

Scenario 1
6 ha nya växthus på Mörrums fjärrvärmeledning, 
i koppling till "Elleholms tomater" eller annan 
lokalisering. Om vid Elleholms tomater kan nya 
anläggning koppla på befintliga växthus, behövs 
ej nya ledningar. Det absolut billigaste alternativet

Scenario 2
6 Ha längs med Mörrumsledningen, genom 
påkoppling till befintlig ledning (kan ske vid Elle-
holms tomater eller annan lämplig lokalisering) 
och 24 ha längs med Karlshamns fjärrvärmeled-
ning genom påkoppling till befintlig ledning.

Scenario 3
30 ha längs med Karlshamnsledningen genom 
påkoppling till befintlig ledning.

Digrammet visar tre möjliga energisystemkoncept
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12 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

De tre scenarios som presenterats bygger på 
energimässiga förutsättning vilka är grunden i 
konceptet. Möjlig lokalisering beror på en rad 
olika landskapliga och infrastrukturella förut-
sättning varav fjärrvärmeledningens läge redan 
har presenterats. I detta kapitel presenteras 
landskapliga element som är avgörande för vart 
växthusanläggning kan placeras. Dessa element 
utgörs dels av sådant som i landskapet direkt 
hindrar och försvårar en etablering (se karta) 
och växthusprinciper som bör beaktas för att 
skapa en så optimal anläggning som möjligt.

Man bör vidare beakta avståndet till respektive 
fjärrvärmeledning då kostnaden stiger med 
avståndet från denna. Man kan grovt räkna med 
ca 3 miljoner per km ny påkopplingsledning till 
befintlig fjärrvärmeledning. Vidare bör Södra 
Cells omfattande storlek beaktas i relation till 
skuggbildning. 

LOKALISERINGSSTRATEGIER

Växthusprinciper

Goda transportmöjligheter
Bör placeras så att transporter underlättas 
(både till och från och internt på företaget).

Öst-västlig riktning på växthusets taknock
Ett avlångt hus släpper in mer ljus på från lång-
sidan än från kortsidan. För kvadratiska hus och 
sammanbyggda sadeltakshus spelar oriente-
ringen mindre roll

Ej nära skog, ev skog i norrläge
Skogen skuggar vid låga solstånd, främst under 
vinterhalvåret och skymning/gryning. Skog i 
norr är inte lika negativt eftersom norrväggen 
ändå bör isoleras.

Placeras helst på flack mark
Kuperad terräng kan bli kostsamt och kan 
försvåra tranporterna internt. Sänkor kräver 
fyllningsmassor och dränering av eventuellt 
vatten. Dock kan sänkan, om på rätt plats i ter-
rängen, skydda mot kalla vindar. Dock kan kall 
luft rinna ner i sänkan varför det är bättre att 
placera växthus högre upp och istället bygga 
vindskydd.

Väldränerad jord
Kompakt jord kan försvåra dränering. En del 
jordarter kan också orsaka sättning varför 
jordarten bör beaktas. Vidare bör även jor-
dens bördighet beaktas om odling ska ske 
på mark.

Flexibel och sammanhållen volym 
En sammanhållen volym underlättar trans-
porter både externt och internt. Vidare 
är det bra om ytor runt anläggningen är 
flexibla om en expansion skulle bli aktuell i 
framtiden. 

Relativ närhet till infrastruktur under mark 
Närhet och möjlighet att koppla på befintligt 
fjärrvärmesystem och va-system håller nere 
kostnaderna.

Möjliga lokaliseringar 
Grön ring i kartan visar på områden som skulle 
kunna vara möjliga för etablering av växthus.

Områden som valts bort (ej inringade områ-
den) har bedömts som icke lämpliga på grund 
av hinder eller försvårande omständigheter i 
förhållande till storskalig växthusodling. Hinder 
utgörs av kuperad terräng, kraftledningar, yta 
ovanför fjärrvärmeledning och vattendrag. Vi-
dare har även oflexibla och små ytor valts bort 
(inklämda mellan försvårande omständigheter) 
och avstånd till Mörrumsån och befintliga bo-
städer har beaktats.

6 ha

24 ha 6 ha+

30 ha

Illustration som visar olika storlekar på växthus. Illus-
trationen har samma skala som kartan till höger.
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LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR
I det kommande kapitlet beskrivs respektive 
landskapsperspektiv för att lyfta fram eventu-
ella problemställningar.

Områden lämpliga för växthusetablering (grön 
ring) markeras med en röd ring om problem-
ställningar finns inom etableringsområdet. 
Vidare beskrivs även strategi för lokalisering för 
respektive landskapsperspektiv. 

I slutet av detta kapitel sammanfattas påverkan 
och blir ett underlag för bedömning av lämpliga 
områden för respektive scenario.

467



15

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapets grundläggande förutsättningar

Projektområde

Fjärrvarme

") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

    

 

   

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapets struktur

Projektområde

Elleholm tomater

Fjärrvarme

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta
") Byggnad

#* Kyrka

XW Mast

D Vindkraftverk

Skog

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapstyper

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Tätort

IF_Industripräglat landskap_flack

KF_Kustzon_flack

M_Mosaikartad odlingsbygd

O_Odlingsbygd

SgÖ_Skärgård öppen

ÅF_Åar i flackt öppet landskap
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industri

Vattenyta

"

]

]

]

(

(

(

(

(

(
((

(

(

(

(

(
(

(

((
((

(

(

((
(

(

(

(

(

((

(

(

(

(
(

(
((

(((((

((

(

(

((
((

(
(

(
(
(
(

(

(

(

(
(

(

(
(

(
(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

((
(
(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(
(((

(

((
((

( ( ((
(

((
(

( ((

( (
(
(

(( ((

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Infrastruktur

Projektområde

Elleholm tomater

( Brygga

] Småbåtshamn

" Järnvägsstation

VA

Fjärrvarme
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

] Gästhamn

W Mast

D Vindkraftverk

Järnväg

#* Transformator

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Vattenyta

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapet ur ekonomiskt perspektiv

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Fastigheter

Bete

") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

Bergtäkt mm.

Åker

Lövskog

Barr- & blandskog

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(
!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(!(!(!(!(!(!(!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(!(!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(!(

!( !(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(
!(!(!(!(
!(!(!(!(!(

!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(
!(!(!(
!(!( !(!(!(!(

!(

!(

!(!(

!(

!(!(

!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(

!(

!(

!(
!(

!(!(!(!(!(

!(
!(

!(!(

!(
!(
!(
!(
!(
!(

!(
!(!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(!(

!(

!(!(!(
!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(

!(!(!(
!(

!( !(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(

!(!(!(
!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!( !(!(

!(!(
!(!(!(

!(!(

!(!(

!(

!(

!(!(

!(!(!(

!(!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(!(

!(!(

!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(!(

!(

!(!(!(

!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(
!(!(

!(

!(!(
!( !(

!(!(
!(

!(
!(

!( !(

!(
!(!(

!(!(!(
!(

!(

!(

!(
!(!(!(!(

!(!(!(!( !(!(!( !(
!(!(!( !(!( !(!( !(!(!( !(!(!( !(!(!( !(!(!( !(!(

!(
!( !(!(

!( !(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(!(

!( !(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(!(!(!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(!( !(

!(!(!(!(!(

!(

!(!(

!(!(

!(

!(!(

!(!(

!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!( !(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(
!(

!(!(!(

!(!(!(

!(

!(

!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapet ur ekologiskt perspektiv

Projektområde

Fjärrvarme

Delanrinningsområden
!( Hotade arter

!( Skyddsvärda träd

Äng & bete

Äng & hagmark

Värdetrakt våtmark

Värdetrakt

Vägar

Vattendrag

Sankmark

Vattenyta

)

)

)

)

)

)
))

)

)

)

)

)
)

)

))
))

)

)

)))

)

)

)

)

))

)

)

)

)
)

)
))

)))))

))

)

)

))
))

)
)

)
)
)
)

)

)

)

)
)

)

)
)

)
)

)

)
)

)

)

)

)

)

)

)

))
)
)

)

)

)

)

))

)

)

)

)

)
)))

)

))
))

) ) ))
)

))
)

) ))

) )
)
)

)) ))

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapet ur socialt perspektiv

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

) Bryggor

Kulturmiljöprogram
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Badplats

] Gästhamn

#* Kyrka

Bebyggelselämning

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Lövskog

Barr- & blandskog

Vattenyta

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Planer

Elleholm tomater

E-Road

Södra Cell DP

Projektområde

Fjärrvarme

Kommun vindkraft utredning

Möjliga områden för vindkraft

Grönplan naturmark

Infrastruktur reservat
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Restriktioner

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Skyddsvärda träd

Strandskydd

RI Vindbruk

RI Kulturminnesvård

RI Friluftsliv

RI 4 kap4

RI 4 kap2

Landskapsbild skydd

Ramsar

Djur- & växtskyddsområde

Naturreservat

RI Natur

Natura 2000

Bevarandeplan Odling

RI Vattendrag
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

A. Landskapets grundläggande 
förutsättningar

B. Landskapets struktur C. Landskapstyper

D. Infrastruktur E. Landskapet ur ekonomiskt per-
spektiv

F. Landskapet ur ekologiskt per-
spektiv

G. Landskapet ur ett socialt per-
spektiv

H. Förändringstendenser I. Miljökrav och restriktioner

468



16 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

A. Landskapets grundläggande förutsätt-
ningar
Kartan beskriver topografiska, geologiska och 
hydrologiska förutsättningar i det aktuella pro-
jektområdet. I områdets nordöstra hörn reser 
sig landskapet som i övrigt är ganska platt. 
Mörums bruk är lokaliserat på ett uttfylnadsom-
råde. De låglänta delarna av projektområdet, 
det som idag främst är jordbruksmark, består 
i huvudsak av postglacial sand. I övrigt består 
jordarterna främst av sandig morän, glacial 
lera/silt, berg och isälvssediment. Väster om 
Mörrumsån finns en gammal jord-/grustäkt.

Strategi för lokalisering

•	 Prioritera områden av postglacial sand (be-
finligt jordbruksmark) och glacial lera och 
silt.

Tänk på!

A1. Det kan bli kostsamt och komplicerat att 
bygga på berg, morän och gyttja (sättning och 
kuperad terräng). Även postglaciala jordarter 
kan sätta sig vid byggnation.
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Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. Informationen är anpassad för visning i 

skala 1:50 000, vilket innebär att minsta ytorna som finns representerade har en diameter på 50m i 

naturen. Lägesnoggrannheten är vanligtvis bättre än 50 meter. Generaliseringar förekommer. 

Exempelvis kan områden med många, små, närliggande hällar presenteras som en 

sammanhängande häll på kartan, och avlagringar som bara täcker små ytor i verkligheten men som 

har stor betydelse för förståelsen av den geologiska utvecklingen i ett område, som isälvsavlagringar, 

kan ha överdrivits i kartbilden.

 Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs 

databas och kan, liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.
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B. Landskapets struktur
Denna analys beskriver landskapets struktur 
vad gäller topografi, riktningar, landmärken och 
hur landskapet är öppet respektive slutet. 

Projektområdet visar på nord-sydliga riktningar. 
Sprickdalar löper i denna riktning (se mindre 
karta) och Mörrumsån löper öven från norr till 
söder. Vid områdets nordöstra kant reser sig 
topografin och området är här också är mer 
slutet av vegetation. I övrigt är det ett mycket 
öppet landskap som präglas av jordbruk. Mör-
rums bruk reser sig som ett tydligt landmärke 
som kan beskådas från flera håll. Även Elle-
holms tomater är ett landmärke som kan ses 
från flera håll.

Strategi för lokalisering

•	 Koppla an till befintlig växthusanläggning

•	 Koppla an till växthus och till de volymer 
som redan finns, tex skogsvolymer, växt-
husanläggning och Mörrums bruk (men 
tänk på att inte få skog som skuggar). 

Tänk på!

B1. Hålla de stora rummen nära Mörrumsån fort-
satt öppna

B2. Bör ej bryta mörrumåns trädridå eller bygga 
för de öppna ytor som gör att man ser trädri-
dån. Bibehålla utblickar mot ån från större vä-
gar och bostäder som går igenom området.

B3. Landskapsformation i det öppna rummet 
 

Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och 

inbördes ålder har gjorts på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa 

jordarter har tolkats från observationer på närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana 

finns, från borrkärneanalyser eller grävningar.

Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är 

normalt bättre än 50 m för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan 

noggrannheten vara mycket lägre.

Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om 

mineraliseringar eller berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, 

petrofysiska egenskaper eller naturligt förekommande radioaktiv strålning, och kan beställas från 

SGU.
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Kartan visar berggrundskarta för Elleholm (SGU), pro-
jektområdet i röd linje. De svarta strecken visar spricko 
r/sprickzoner i bergrunden.
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19

M, Mosaikartad odlingsbygd
Landskap med omväxlande flack eller svagt kuperad öppen mark, främst i form av åker- och betesmark samt
kuperad eller dramatiskt kuperad skogsmark, främst löv. Sprickdalarna är ofta tydliga genom att smala öppna
flacka fält skär igenom skogklädda bergspartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus, gårdar och byar är ibland
stort, men karaktären domineras av spelet mellan slätt och åkerholmar/omgivande skog. Landskapet ger vyer
och perspektiv.

Karaktären har stora landskapsbildmässiga värden. Den visuella känsligheten är främst relaterad till de öppna
ytorna, särskilt när dessa utgörs av smala dalgångar och stråk. Däremot kan de uppstickande höjderna tåla en hel
del kompletterande byggda inslag, t ex bostadsbebyggelse, om dessa placeras i sluttningszoner, på högplatåer
eller i anslutning till befintliga samhällen. Ytkrävande industriella anläggningar kan vara mycket svåra att få att
smälta in i landskapsbilden och de öppna ytorna bör definitivt undvikas härvidlag. Karaktären är ganska känslig
för påverkan från vindkraftverk, då dessa med sin stora skala kan förta dramatiken hos landskapet. Känsligheten
är också stor när det gäller infrastrukturella element. Det är viktigt att eventuella nya vägar placeras i gränsen
mellan öppen mark och skogklädd höjd. Karaktären är mycket känslig för skogsplanteringar.

11

IF resp IK, Industripräglat landskap, flackt resp kuperat

Industripräglat landskap med storskalig industri, ofta med stark karaktär, och ett omland med upplag, vägar,
planer o dy. Däremellan ruderatmark och/eller naturmark som är starkt dominerad av industrin. Speciellt i det
flacka landskapet ger industrin påverkan på karaktären även långt utanför det markerade området. Det
förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.

Det industripräglade landskapet är per definition redan starkt påverkat av storskalig och störande verksamhet
och kan därför sägas ha stor tålighet gentemot ytterligare exploateringar. Dock kan höga nytillskott som t ex
vindkraft ha menlig inverkan på karaktäristiska landmärken som Karlshamnsverket och Södra Cell. Noteras bör
att när det gäller storskaliga exploateringar påverkas vyer även i angränsande landskapstyper.
Det kuperade industrilandskapet har generellt sett högre tålighet mot ytterligare exploateringar.

18

O, Odlingsbygd
Flack eller svagt kuperad utpräglad odlingsbygd bestående av företrädesvis åkrar, men även betesmarker,
fruktodlingar, golfbanor etc. Slätten avbryts av uppstickande åkerholmar i form av dungar och/eller bergiga
höjdpartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus, gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och
perspektiv. Även om denna landskapskaraktär är en del av sprickdalslandskapet är skalan för stor för att detta
ska vara avläsbart.

Värdet av öppna områden samt karaktärens relativa ovanlighet i kommunen ger den en viss känslighet för
påverkan. Tätorter omgivna av denna karaktär, t ex Mörrum, kan dock ur landskapsbildssynpunkt tillåtas
expandera en del. Karaktären kan tåla vissa nya former av markanvändning så länge dessa håller landskapet
öppet, t ex ridsportanläggningar, golfbanor etc. Skogsplantering i större omfattning är inte lämpligt. Tåligheten
för ytkrävande storskaliga bostadsområden samt industri- och handelsanläggningar är ganska begränsad.
Däremot har karaktären en viss tålighet för icke ytkrävande element som mindre husgrupperingar och t o m
vindkraftverk , detta eftersom landskapet har en möjlighet att matcha skalan hos vindkraftverk.

21

ÅF, Åar i flackt öppet landskap
Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta trädbevuxen, främst med al.
I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga ängar.

Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar
av alla slag. Ån ska ge intryck att vara fri i sitt meandrande lopp.

9

Dessa karaktärer har en viss koppling till Selma Lagerlöfs beskrivning av ”Trappan med de tre stegen” i ”Nils
Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här beskrivs Blekinges landskap som en trappa med tre steg som
leder upp till det höga huset Småland. Nedan följer ett utdrag ur beskrivningen:

”Det översta, som ligger Småland närmast, är till största delen täckt av mager jord och småsten, och där vill det just inte växa
andra träd än glasbjörk och hägg och gran, som tål kölden däroppe i höjden och är nöjda med litet. Allra bäst förstås man hur
kargt och fattigt det är där, då man ser hur små åkerlapparna är, som är oppbrutna ur skogsmarken, och hur små stugor folket
bygger åt sig, och hur långt det är mellan kyrkorna.

På mellantrappan åter finns det bättre jord, och den ligger inte heller bunden under så sträng köld; det ser man genast av att träden
både är högre och av förnämligare slag, Där växer lönn och ek och lind, hängbjörk och hassel, men just inga barrträd. Och än
bättre märker man det därpå, att det finns en myckenhet odlad jord, liksom därpå, att människorna har byggt sig vackra och stora
hus. Det står många kyrkor på mellantrappan, och stora byar ligger omkring dem, och den tar sig på allt sätt bättre och präktigare
ut än det övre trappsteget.

Men det allra nedersta trappsteget är ändå det bästa. Det är täckt med god och riktig mylla, och där det ligger och badar i havet,
har det inte den minst känning av Smålandskölden. Här nere trivs bokar och kastanjer och valnötsträd, och de växer sig så stora,

Landskapstyper i Karlshamn, den röda ringen visar 
projektområdets läge i kommunen

12

KF, Kustzon, flack till svagt kuperad.
Lövskogsdominerad kust, omväxlande halvöppen till sluten, mer eller mindre flikig och med svag kupering.
Inslag av hällmarker förekommer. Landskapet ger storslagna vyer och perspektiv. Det förekommer ett visst
inslag av bostadsbebyggelse.

Den yttersta kustzonen har höga landskapsbildsvärden och är generellt sett känslig för exploatering av alla slag.
Detta på grund av att alla tillägg blir starkt exponerade och att den smala kustzonen är starkt utnyttjat av det
rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss. De tillägg som kan komma i fråga bör förläggas något indraget
från kustlinjen och ansluta till eller helst förläggas inne i skogsklädda höjdpartier. Öppna partier mellan dungar
och höjder bör undantas från bebyggelse.

C. Landskapstyper
Det aktuella projektområdet utgörs på en större 
skala av landskapstyperna "yttre sprickdals-
landskap" och "skärgårdslandskap". Sprickdals-
landskapet har tydliga riktningar i nord-sydlig 
riktning. Landskapstyperna är indelade i en rad 
landskapskaraktärer som beskriver landskapet 
med en högre detaljeringsgrad. Inom projekt-
området finns följande landskapskaraktärer: 
"Åar i flackt landskap (ÅF)", "Industripräglat 
landskap (IF/IK)", "Odlingsbygd (O)",  "Mosaik-
artad odlingsbygd (M)" och "Kustzon (KF)".  Se 
kartan till höger. Tydligt är att projektområdet 
domineras av " Odlingsbygd". I "Karlshamn 
2030, del 1 utvecklingsstrategier" kan man 
läsa mer om de olika landskapskaraktärerna. 
Beskrivningarna nedan är en kortfattad sum-
mering av rekommendationerna för respektive 
landskapskaraktär.

Strategi för lokalisering
•	 Placering bör, utifrån beskrivning av land-

skapskaraktärer ske i landskapskaraktä-
rerna IF/IK och O.

Tänk på!

C1. Placering bör ske så att inverkan på ÅF inte 
blir för dominant.

ÅF (Åar i flackt öppet landskap): Ovanlig i kommunen, 
bör skyddas från exploateringar av alla slag.

IF/IK (Industripräglat landskap): Redan starkt påverkad 
av storskalig och störande verksamhet och kan därför 
sägas ha stor tålighet. Se upp för exploateringar som 
kan ha menig inverkan på karaktäristiska landmärken 
som Karlshamnsverket och Södra cell.

O (Odlingsbygd): Relativt ovanligt i kommunen, och 
värdefullt med öppna områden. En viss känslighet för 
påverkan. Viktigt att påverkan bibehåller landskapet 
öppet. Begränsad tålighet för ytkrävande industri-och 
handelsanläggningar.

M (Mosaikartad odlingsbygd): Har stora landskaps-
bildsmässiga värden.Visuell känslighet främst relate-
rad till öppna ytor, särskilt smala dalgångar och stråk. 
Ytkrävande industriella anläggningar kan vara mycket 
svåra att få att smälta in och bör undvikas. Viktigt att 
nya vägar placeras i gränsen mellan öppen mark och 
skogklädd höjd. 

KF (Kustzon, flack till svagt kuperad) : Yttersta kust-
zonen har höga landskapsbildsvärden och är känslig 
för exploatering av alla slag. Friluftslivets intressen 
ska beaktas, och öppna partier bör undantas från be-
byggelse. 
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22 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

D. Infrastruktur
Denna karta visar förutsättningarna vad gäl-
ler infrastruktur. Tillgången till vatten är en 
avgörande faktor för växthusodling. Befintliga 
vattenledningar visas på kartan med kommen-
teras inte mer än att man bör unvika att bygga 
på befintliga ledningar. Vattenfrågan, i flera 
avseenden, är viktig att ta vidare i nästa steg i 
processen. 

Strategi för lokalisering
•	 Avståndet till befintliga fjärrvärmeledningar 

bör vara så kort som möjligt

•	 Placering vid Elleholms tomater innebär att 
befintlig infrastruktur kan användas

•	 Tillång till effektiva transportleder bör beak-
tas vid lokalisering

•	 Det är en fördel om befintliga VA-ledningar 
finns i närheten av aktuell lokalisering

Tänk på!

D1. Se upp för att bygga över befintliga VA-
ledningar
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24 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

E. Landskapet ur ekonomiskt perspektiv
Denna karta beskriver markanvändning. Huvud-
saklig markanväning är idag jordbruk. Löv- och 
barrskog är främst lokaliserat i de norra och 
södra delarna av projektområdet.

På kartan visas också fastighetsägarestrukturen 
för att kunna påvisa vart flera olika fastigheter 
kommer behöva samordnas vid ett genomför-
ande. 

Strategi för lokalisering
•	 Kan vara svårt att driva igenom exploatering 

om projektområdet består av flera olika 
markägare, bättre att lokalisera vid större 
fastigheter som täcker hela/en större del 
av exploateringsytan.

•	 Kan finnas vinst att ersätta odling med växt-
husodling. Kan vara svårare att ersätta tex 
skogsplantering.

Tänk på!

E1. Flera fastigheter inom samma exploate-
ringsyta.

477



25

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapet ur ekonomiskt perspektiv

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Fastigheter

Bete

") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

Bergtäkt mm.

Åker

Lövskog

Barr- & blandskog

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Landskapet ur ekonomiskt perspektiv

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Fastigheter

Bete

") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

Bergtäkt mm.

Åker

Lövskog

Barr- & blandskog

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Restriktioner

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Skyddsvärda träd

Strandskydd

RI Vindbruk

RI Kulturminnesvård

RI Friluftsliv

RI 4 kap4

RI 4 kap2

Landskapsbild skydd

Ramsar

Djur- & växtskyddsområde

Naturreservat

RI Natur

Natura 2000

Bevarandeplan Odling

RI Vattendrag
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

E1. 

E1. 

E1. 

E1. 
E1. 
E1. 

E1. 

Möjliga områden 
växthusanläggning

Problemställningar 
"tänk på" 

200m

1000m

2000m

478



26 PM SYSTEMANALYS KARLSHAMN

F. Landskapet ur ekologiskt perspektiv
Denna karta visar projektområdet ur ett ekolo-
giskt perspektiv. Det är tydligt att höga ekolo-
giska värden finns sydväst om projektområdet, 
vid kustkanten. 

Strategi för lokalisering
•	 Minimera påverkan på ekologiskt känsliga 

områden inom projektområdet. Om lokali-
sering sker på känsligt område bör värden 
beaktas och tillgodoses i största möjliga 
mån. Påverkan på ekologiska system bör 
kompenseras i utformningen av anlägg-
ningen.

Tänk på!

F1. Vid några delområden bör man se upp för 
påverkan på skyddsvärda träd, hotade arter 
och skyddsvärda biotoper.
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G. Landskapet ur socialt perspektiv
Denna karta visar platser viktiga för aktivitet 
och vistelse. Man bör betona Mörrumåns bety-
delse i rekreativt syfte.

Strategi för lokalisering
•	 Tillgodose utsikt och tillgänglighet längs 

med Mörrumsån

•	 Fokusera lokalisering till ytor som idag inte 
är tillgängliga i ett rekreativt syfte, så som 
jordbruksområden. 

Tänk på!
G1. Se upp för inringningseffekt för boende i 
närhet av möjligt exploateringsområde

G2. Se upp för igenbyggning av rekreativa stråk 
längs med Mörrumsån
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H. Förändringstendenser
Kartan visar planer i kommunens gällande över-
siktsplan, områdesgräns för en detaljplan som 
påverkar lokalisering av växthusanläggningen 
och övriga långsiktiga planer som presenteras 
i den kommande översiktsplanen " Karlshamn 
2030!". Inom det aktuella projektområdet finns 
i den gällande översiktsplanen ett stråk reser-
verat för infrastruktur i den nordvästra delen av 
området och ett område tillägnat vindbruk. De-
taljplanen för Mörrums bruk/Södra Cell innefat-
tar områden norr och väster om befintligt bruk. 
Södra Cell har idag planer på att utveckla be-
fintlig verksamhet inom dessa områden varför 
en lokalisering av växthus kan komma att stå 
i konflikt med dessa planer. Vidare illustreras 
dragningen av en "e-road" som kopplar bruket 
till hamnen i Stilleryd (österut). Denna koppling 
presenteras i den kommande översiktsplanen 
och kan vara en viktig aspekt att beakta vid be-
dömning av lämpliga lokaliseringar av storskalig 
växthusodling då goda transportmöjligheter är 
av vikt. 

Strategi för lokalisering
•	 Bra att koppla an till framtida väg till Stille-

ryd (e-road).

•	 Att koppla samman vindbruk (i närheten) 
med växthusanläggning för elproduktion.

Tänk på!
H1. Södra Cells detaljplan innefattar utbyggnad 
av befintlig verksamhet, strax väster och norr 
om bruket. Detta innebär att marken redan är 
upptagen med kommande planer.

H2. Risk för legionella, i södra delen av Södra 
Cell/Mörrum pga av befintligt kyltorn. Avstånd 
bör beaktas.

H3 Se upp för att bygga igen korridor för fram-
tida infrastrukturresarvat söder om Mörrum.

Kartan visar framtida stigande havsnivåer. Rödmarade 
områden ligger under havsnivå.
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I. Miljökrav och restriktioner
Kartan visar riksintressen och övriga skydd 
inom projektområdet. Det är tydligt att de 
flesta skydd och restriktioner är lokaliseri-
nade vid och kring Mörrumsån. Området för 
kulturminnesvård (gul linje) inbegriper, enligt 
beskrivning: "Det forna stadsområdet - ön samt 
de mot denna vettande stränderna - utgör fast 
fornlämning". Kommunen informerar om att en 
diskussion med länsstyrelsen, angående gräns-
dragning för riksintresse kulturminnesvård, har 
inletts. Resultatet av diskussionen bör lyftas i 
ett näste skede i projektet. 

Strategi för lokalisering
•	 Kan vara lättare att fokusera etablering till 

den nordöstra delen av projektområdet då 
denna del inte besitter restriktioner likt den 
sydvästra delen och områdena kring Mör-
rumsån.

Tänk på!
11. Riksintresse 4 kap 2, tangerar strandskydd.

I2. Riksintresse 4 kap 4

I3. Skyddsvärda träd

I4. Strandskydd, bevarandeplan odling, 
riksintressen: kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, 
friluftsliv 

I5. Landskapsbild skydd, strandskydd, 
bevarandeplan odling, Ramsar, riksintressen: 
kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, friluftsliv 

I6. Landskapsbild skydd, bevarandeplan odling, 
riksintressen: kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, 
4 kap 4

•	 Riksintresse 4 kap 4 - "begränsningar 
av ytterligare fritidsbebyggelse 
samt begränsningar avseende 
industrietableringar (ej vindkraft)"

•	 Riksintresse 4 kap 2 - "turism och rörligt 
friluftsliv.
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A1. Det kan bli kostsamt och komplicerat att 
bygga på berg, morän och gyttja (sättning och 
kuperad terräng). Även postglaciala jordarter 
kan sätta sig vid byggnation.

B1. Hålla de stora rummen nära Mörrumsån 
fortsatt öppna

B2. Bör ej bryta mörrumåns trädridå eller 
bygga för de öppna ytor som gör att man ser 
trädridån. Bibehålla utblickar mot ån från större 
vägar och bostäder som går igenom området.

B3. Landskapsformation i det öppna rummet

C1. Placering bör ske så att inverkan på ÅF inte 
blir för dominant.

Sammanfattande påverkan

Scenario 2 lokalisering 1 A1, I1

Scenario 2 lokalisering 2 A1, E1, I1

Scenario 2 lokalisering 3 A1, B1/B2, C1, G2

Scenario 2 lokalisering 4 D1, G1, I5

Scenario 2 lokalisering 5 A1, F1, I6

Scenario 2 lokalisering 6 B1/B2, G1, G2, I5

Scenario 1
Scenario 2

lokalisering 7 B1/B2, I4, G2, G1. 

Scenario 2 lokalisering 8 A1, B3, H1, H2, I2

Scenario 2
Scenario 3

lokalisering 9 A1, B3, E1, F1, H1

Scenario 2
Scenario 3

lokalisering 10 A1, B3, E1, F1, H1

Scenario 2
Scenario 3

lokalisering 11 B3

Scenario 2
Scenario 3

lokalisering 12 A1, E1

D1. Se upp för att bygga över befintliga VA-
ledningar

E1. Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta.

F1. Vid några delområden bör man se upp för 
påverkan på skyddsvärda träd, hotade arter 
och skyddsvärda biotoper.

G1. Se upp för inringningseffekt för boende i 
närhet av möjligt exploateringsområde

G2. Se upp för igenbyggning av rekreativa stråk 
längs med Mörrumsån

H1. Södra Cells detaljplan innefattar utbyggnad 
av befintlig verksamhet, strax väster om bruket. 
Detta innebär att marken redan är upptagen 
med kommande planer.

H2. Risk för legionella, i södra delen av Södra 
Cell/Mörrum pga av befintligt kyltorn. Avstånd 
bör beaktas.

H3 Se upp för att bygga igen korridor för 
framtida infrastrukturresarvat söder om 
Mörrum.

I1. Riksintresse 4 kap 2, tangerar strandskydd.

I2. Riksintresse 4 kap 4

I3. Skyddsvärda träd

I4. Strandskydd, bevarandeplan odling, 
riksintressen: kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, 
friluftsliv 

I5. Landskapsbild skydd, strandskydd, 
bevarandeplan odling, Ramsar, riksintressen: 
kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, friluftsliv 

I6. Landskapsbild skydd, bevarandeplan odling, 
riksintressen: kulturminnesvård, natur, 4 kap 2, 
4 kap 4
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Denna karta visar de olika landskapsperspektiven sam-
manlagda effekter inom möjliga etableringsområden 
(stigande havsnivå ej med).
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SWOT - ANALYS
Scenario 1 "6 Ha nya växthus på Mörrums fjärrvärmeledning, i 

koppling till "Elleholms tomater" eller annan lokali-
sering. Om vid Elleholms tomater kan nya anläg-
gning koppla på befintliga växthus, behövs ej nya 
ledningar. Det absolut billigaste alternativet."

¯ 0 0,7 1,4 2,1 2,80,35
Km

Infrastruktur

Södra_Cell

Elleholm_tomater

Fjärrvarme

Scenario 3 : 30 ha

Scenario 1 : 6 ha

 + 6 ha

Scenario 2 : 24 ha

M
örrum

s fjärrvärm
eledning : tot. 6 ha

Karlshamns fjärrvärmeledning : tot. 30 ha

Lokalisering Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

7 (B1/B2, I4, 
G2)

6 Ha

Kopplingen till Elleholms toma-
ter skapar en lägre etablerings-
kostnad då delar av nödvändig 
infrastruktur redan finns.

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Kan bli svårt för ytterligare 
exploatörer att etablera då tom-
ten blir kopplad till Elleholms 
tomater.

Skapa en stor och samlad 
växthusanläggning

Södra Cells mark, intresse-
rade av att etablera växthu-
sanläggning på marken.

Mörrumsåns kant riskerar att 
bli igenbygd

Utblickar mot ån minskar

Strandskydd,

Bevarandeplan odling

Riksintressen: kulturminnes-
vård, natur, 4 kap 2, friluftsliv

Se upp för igenbyggning av 
rekreativa stråk längs med 
Mörrumsån
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I4.

Möjliga områden 
växthusanläggning

Problemställningar 
"tänk på" 

Denna karta visar de lokaliseringar som bedöms som 
mest lämpliga i scenariot.

6 Ha, Skalenlig yta

200m

1000m

2000m
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Scenario 2 "6 Ha längs med Mörrumsledningen, genom 
påkoppling till befintlig ledning (kan ske vid Elle-
holms tomater eller annan lämplig lokalisering) 
och 24 Ha längs med Karlshamns fjärrvärmeled-
ning genom påkoppling till befintlig ledning."

Scenario

Lokalisering Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

7 (B1/B2, I4, G2)

6 Ha

Kopplingen till Elleholms toma-
ter skapar en lägre etablerings-
kostnad då delar av nödvändig 
infrastruktur redan finns.

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Kan bli svårt för ytterligare 
exploatörer att etablera då tom-
ten blir kopplad till Elleholms 
tomater.

Skapa en stor och samlad 
växthusanläggning

Södra Cells mark, intresse-
rade av att etablera växthu-
sanläggning på marken.

Mörrumsåns kant riskerar att 
bli igenbygd

Utblickar mot ån minskar

Strandskydd

Bevarandeplan odling

Riksintressen: kulturminnes-
vård, natur, 4 kap 2, friluftsliv
Se upp för igenbyggning av 
rekreativa stråk längs med 
Mörrumsån

9 (B3, A1, I3, E1, 

F1, H1)

ca 12 Ha

Nära befintlig fjärrvärmeledning 
vilket minskar kostnader

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Det kan bli kostsamt och 
komplicerat att bygga på berg, 
morän och gyttja.

Landskapsformation i det öppna 
rummet

Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta.

Nord-sydling rikting på tomten 
skapar svårigheter att anlägga 
växthus i öst-västlig riktning 
(goda ljusförhållanden)

Södra Cells mark, intresse-
rade av att etablera växthu-
sanläggning på marken.

Närhet till framtida trans-
portled, goda transportmöj-
ligheter

Södra Cell intresserade av 
bygga ner kraftledning vilket 
kan utöka tillgänglig yta 
västerut i framtiden.

Se upp för påverkan på 
skyddsvärda träd, hotade ar-
ter och skydsvärda biotoper.

10 (G1,A1, E1, B3, 

12)

ca 12 Ha

Relativt nära befintlig fjär-
rvärmeledning vilket minskar 
kostnader

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Det kan bli kostsamt och 
komplicerat att bygga på berg, 
morän och gyttja (sättning och 
kuperad terräng).

Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta.

Landskapsformation i det öppna 
rummet

Delar av marken är Södra 
Cells mark, intresserade av 
att etablera växthusanläggn-
ing på marken.

Närhet till framtida trans-
portled, goda transportmöj-
ligheter

Se upp för inringningsef-
fekt för boende i närhet av 
möjligt exploateringsområde

Riksintresse 4 kap 4

¯ 0 0,7 1,4 2,1 2,80,35
Km

Infrastruktur

Södra_Cell

Elleholm_tomater

Fjärrvarme

Scenario 3 : 30 ha

Scenario 1 : 6 ha

 + 6 ha

Scenario 2 : 24 ha

M
örrum

s fjärrvärm
eledning : tot. 6 ha

Karlshamns fjärrvärmeledning : tot. 30 ha
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¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Gundkarta

Projektområde

Fjärrvarme

Elleholm tomater
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Restriktioner

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Skyddsvärda träd

Strandskydd

RI Vindbruk

RI Kulturminnesvård

RI Friluftsliv

RI 4 kap4

RI 4 kap2

Landskapsbild skydd

Ramsar

Djur- & växtskyddsområde

Naturreservat

RI Natur

Natura 2000

Bevarandeplan Odling

RI Vattendrag
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

A1. 
A1. 

A1. 

A1. 

B1/
B2. 

B3. 

B3. 

B3. 

D1. 

E1. 

E1. 

E1. 

F1. 

F1. 

G1. 

G1. 

G1. 

G2. 

H1. 

Denna karta visar de lokaliseringar som bedöms som 
mest lämpliga i scenariot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I2.

I3.

I4.

Möjliga områden 
växthusanläggning

6 Ha, Skalenlig yta Problemställningar 
"tänk på" 

200m

1000m

2000m
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Scenario 3 "30 Ha längs med Karlshamnsledningen genom 
påkoppling till befintlig ledning."

¯ 0 0,7 1,4 2,1 2,80,35
Km

Infrastruktur

Södra_Cell

Elleholm_tomater

Fjärrvarme

Scenario 3 : 30 ha

Scenario 1 : 6 ha

 + 6 ha

Scenario 2 : 24 ha

M
örrum

s fjärrvärm
eledning : tot. 6 ha

Karlshamns fjärrvärmeledning : tot. 30 ha

Lokalisering Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

9 (B3, A1, I3, E1, 

F1, H1)

ca 12 Ha

Nära befintlig fjärrvärmeledning 
vilket minskar kostnader

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Det kan bli kostsamt och 
komplicerat att bygga på berg, 
morän och gyttja.

Landskapsformation i det öppna 
rummet

Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta.

Nord-sydling rikting på tomten 
skapar svårigheter att anlägga 
växthus i öst-västlig riktning 
(goda ljusförhållanden)

Södra Cells mark, intresse-
rade av att etablera växthu-
sanläggning på marken.

Närhet till framtida trans-
portled, goda transportmöj-
ligheter

Södra Cell intresserade av 
bygga ner kraftledning vilket 
kan utöka tillgänglig yta 
västerut i framtiden.

Se upp för påverkan på 
skyddsvärda träd, hotade ar-
ter och skydsvärda biotoper.

10 (G1,A1, E1, B3, 

12)

ca 12 Ha

Relativt nära befintlig 
fjärrvärmeledning vilket 
minskar kostnader

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Marken brukas idag som 
jordbruksmark

Öppet, gott om ljus söderifrån

Det kan bli kostsamt och 
komplicerat att bygga på berg, 
morän och gyttja (sättning och 
kuperad terräng).

Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta.

Landskapsformation i det öppna 
rummet

Delar av marken är Södra 
Cells mark, intresserade av 
att etablera växthusanläggn-
ing på marken.

Närhet till framtida trans-
portled, goda transportmöj-
ligheter

Se upp för inringningsef-
fekt för boende i närhet av 
möjligt exploateringsområde

Riksintresse 4 kap 4

11 (B3)

ca 6 Ha

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Öppet, gott om ljus söderifrån

Landskapsformation i det öppna 
rummet

Relativt långt avstånd till be-
fintligt fjärrvärmeledning

Yttnyttja järnväg för trans-
port

Järnvägen skär av området 
söderut vilka kan hindra tex 
transport via framtida väg 
mot Stilleryd

12 (A1, E1)

ca 6 Ha

Marken brukas idag som jord-
bruksmark

Goda kopplingar till befintliga 
transportleder

Öppet, gott om ljus söderifrån

Det kan bli kostsamt och 
komplicerat att bygga på berg, 
morän och gyttja (mindre delar 
av området). 

Flera fastigheter inom samma 
exploateringsyta

Uttnyttja järnväg för 
transport

Järnvägen skär av området 
söderut vilka kan hindra tex 
transport via framtida väg 
mot Stilleryd
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¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Gundkarta

Projektområde

Fjärrvarme

Elleholm tomater
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

¯ 0 1 2 3 40,5
Km

Restriktioner

Elleholm tomater

Projektområde

Fjärrvarme

Skyddsvärda träd

Strandskydd

RI Vindbruk

RI Kulturminnesvård

RI Friluftsliv

RI 4 kap4

RI 4 kap2

Landskapsbild skydd

Ramsar

Djur- & växtskyddsområde

Naturreservat

RI Natur

Natura 2000

Bevarandeplan Odling

RI Vattendrag
") Bebyggelse

Järnväg

Kraftledning, region

Kraftledning, stam

Vägar

Vattendrag

Södra Cell

Höjdkurvor

Industriområde

Vattenyta

A1. 
A1. 

A1. 

A1. 

B3. 

B3. 

B3. 

E1. 

E1. 

E1. 

F1. 

F1. 

G1. 

G1. 

H1. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I2.

I3.

Möjliga områden 
växthusanläggning

Problemställningar 
"tänk på" 

A1. 
E1. 

B3. 

Denna karta visar de lokaliseringar som bedöms som 
mest lämpliga i scenariot.

6 Ha, Skalenlig yta

200m

1000m

2000m
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Metria AB 

Spannmålsgatan 7 

291 32 Kristianstad 

010-121 86 72 

solvig.olsson@metria.se  www.metria.se 
 

Fastighetsförteckning 

2018-08-14, rev 2021-05-10 

Projektnummer 

1048393 
Handläggare 

Solvig Olsson 

 

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Elleholm 35:1 m fl, Mörrum, 

Karlshamns kommun, Blekinge län. 

   

 
 

 
Fastigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Elleholm 35:1 Södra Skogsägarna Ekonomisk 
Förening  
351 89 Växjö 

 

Elleholm 36:1 Elleholms Tomatodling AB  
Forsbackavägen 236 
375 90 Mörrum 
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Marksamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Samf  Elleholms BY Oregistrerad samfällighet 
(akt 10-ELL-10) 
Okänt antal delägare, 
Endast 2 redovisas här 

Delägande Fastigheter Däribland:   

Elleholm 35:1 Se ovan 595/768 mantal 

Elleholm 36:1 Se ovan ¼ mantal 

 

 

 

Anläggningssamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Inga kända   
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Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan    Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
1082-01/21.1 Elleholm 35:1 och 36:1 se ovan 

Elleholm 1:58 se Utanför Planomr 

Officialservitut 
Väg 

Till förmån för: Elleholm 1:58, 35:1 36:1 

Belastar: Elleholm 35:1, 36:1 

 

1081-04/14.1-5 Skanova 

Box 3010 

169 03 Solna 

Ledningsrätt 
Tele 
(Optofiber) 

Till förmån för: Teliasonera AB 

Belastar: Elleholm 36:1 

 

1082-15/42.1 Karlshamns Energi Ab 

Box 174 

374 23 Karlshamn 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 

Till förmån för: Karlshamns Energi 

Belastar: Elleholm 36:1 

 

1082-15/42.2 Se ovan Ledningsrätt 
Optofiber 

Till förmån för: Karlshamns Energi 

Belastar: Elleholm 36:1 

 

Ett flertal avtalsservitut E.ON Sverige AB 

Carl Gustafs väg 1 

217 42 Malmö 

Avtalsservitut 
Kraftledning mm 
(Ej lokaliserade) 

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1:82, Härnäs 1:94  

Belastar: Elleholm 35:1, 36:1 
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Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan    Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
 

10-IM3-87/6132.1 Karlshamns Kommun  

374 81 Karlshamn 

 

Avtalsservitut 
Ledning 
(ej lokaliserad) 

Till förmån för: Froarp 5:21, Mörrum 71:2 

Belastar: Elleholm 36:1, 1:58 

 

10-IM3-94/5281.1 Karlshamn Energi AB  

Box 174 

374 23 Karlshamn 

Avtalsservitut 
Ledning 
(ej lokaliserad) 

Till förmån för: Karlshamn 6:3 

Belastar: Elleholm 36:1, 1:58, 36:5 

 

1082IM-10/16824.1 Se Utanför Planomr Avtalsservitut 
Elkabel och vattenslang 
(ej lokaliserad) 

Till förmån för: Elleholm 1:58 

Belastar: Elleholm 36:1 

 

1082IM-13/11297.1 Södra Skogsägarna Ekonomisk 
Förening  

351 89 Växjö 

Avtalsservitut 
Råvattentub 
(ej lokaliserad) 

Till förmån för: Rävabygget 4:1 

Belastar: Elleholm 36:1 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Elleholm 35:3 Abrahamsson, Anna Gunilla  
Elleholmsvägen 321 
375 91 Mörrum 

 

Elleholm 26:3 Södra Skogsägarna Ekonomisk 
Förening  
351 89 Växjö 

 

Elleholm 26:2 Jörgensen, Eva Birgit Ingemo  
Storgatan 66 
374 52 Asarum 

 

Elleholm 6:7 Svensson, Jens Niklas  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

 Arvidsson, Anna Katrin Maria  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 6:6 Svensson, Jens Niklas  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

 Arvidsson, Anna Katrin Maria  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 6:5 Svensson, Jens Niklas  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

 Arvidsson, Anna Katrin Maria  
Forsbackavägen 290 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 36:2 Kotzurek, Hannelore  
Forsbackavägen 279 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 1:10 Torstensson, Nils Göran  
Hantverkaregatan 83 B 
374 37 Karlshamn 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
 

Elleholm 1:58 Sjöholm, Mats Roland  
Styrmansgatan 10 
374 38 Karlshamn 

 

Elleholm 6:8 Elleholms Tomatodling AB 
Forsbackavägen 236 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 6:9 Elleholms Tomatodling AB 
Forsbackavägen 236 
375 90 Mörrum 

 

Elleholm 2:2 Sveaskog Förvaltnings 
Aktiebolag  
Torsgatan 4 
105 22 Stockholm 

 

Elleholm 7:6 Sveaskog Förvaltnings 
Aktiebolag  
Torsgatan 4 
105 22 Stockholm 
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Marksamfälligheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Samf (väg + område) Östra Elleholms by Oregistrerad samfällighet 
(akt 10-ELL-10) 
Okänt antal delägare 

Delägande Fastigheter Däribland:   

Elleholm 35:1 Se ovan 595/768 mantal 

Elleholm 36:1 Se ovan ¼ mantal 

 
 

 

Outrett vattenområde i Mörrums ån 

  

 
 

Övriga  
Mörrums Kronolaxfiske 
Box 26 
375 21 Mörrum 
 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning upprättad av 
 

 
 
Solvig Olsson 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Ärende 

2015/0312 

Handläggare 

Ekolog 

Jonas Engzell 

jonas.engzell@miljovast.se 

0456-8167 96 

RAPPORT 

2015-01-26 

Emelie Ask 

Emas001@stud.slu.se 

Naturvärdesbedömning av "Växthusområdet" Elleholm 

Uppdrag och metodik 

Emelie Ask, student på landskapsarkitektprogrammet på SLU Alnarp, gör som ett led i 
studierna ett arbete i området med koppling till kommunens samhällsplanering. Under
tecknad har därför genomfört en mycket översiktlig naturvärdesbedömning av ett ca 30 
ha stort område nordväst om Södra Cells pappersbruk. Områdets avgränsning framgår i 
bilaga 2. Uppgifter om dels naturvårdsintressanta arter i området och eventuellt utpekade 
naturvårdsintressen i området har sökts i olika källor. Undertecknad har besökt området i 
falt 2014-11-19 tillsammans med Emelie. Då genomfördes en inventering med avseende 
på förekomst av strukturer som kan innebära högre naturvärden samt signalarter. Omgi
vande mark har studerats översiktligt. Under inventeringen rådde goda ljusförhållanden. 

Sammanfattande omdöme 

Området består i dag av en mosaik av olika naturtyper och markanvändningar. Ett stort 
pappersbruk och ett stort växthus utgör viktiga landskapselement, tillsammans med Mör
rumsån samt skogsklädda restberg. Mycket av marken är odlingsmark men även en hel 
del tomtmark finns i området. Precis som markanvändningen är mosaikartad, är natur
värdena olika i olika delar av området. I området finns allt från unika till låga värden. 
Genom att visa hänsyn till de höga värden som finns i området och nyttja de delar som 
har lägst värden för olika typer av utveckling, torde det gå att erhålla en långsiktigt håll
bar utveckling i området. 

Under inventeringen noterades följande fågelarter: Kungsfågel, nötväcka, gråsiska, pil
fink, gärdsmyg, gröngöling, sparvhök, röd glada, gräsand, sothöna, knipa, gråtrut samt 
grågås. 

Karta 

Bilaga 2 visar områdets avgränsning och bedömningar på en karta 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se

1(5) 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Historisk markanvändning 

RAPPORT 

2015-01-26 

Enligt häradsekonomiska kartan/kartorna från 1915-19 var området som omfattas av 
denna inventering till stor del rätt likt dagens landskap. Det har tillkommit bebyggelse 
men andelen odlad mark är ungefär densamma, även om en del mindre åkerimpediment i 
dag är bortrationaliserade. De höjder som var skogsbevuxna då, är det även i dag. Trolig
en betades dessa dock förr i viss omfattning även om det inte framgår på kartan. 

Naturvärdesbedömning och vegetationsbeskrivning 

Objekt med unika naturvärden 

Område 1 

Beskrivning 

Mörrumsån (beskrivning se t ex bevarandeplaner på länsstyrelsens hemsida). 

Bedömning 

Mörrumsån (område 1) bedöms ha unika värden. Detta baseras på tidigare kunskap och 
Mörrumsån särskilda status i Miljöbalken (se t ex 4 kap). 

Objekt med höga naturvärden 

Område 2 och 3 

Beskrivning 

Strandzon längs Mörrumsån (område 2) 

Bedömning 

Bedöms ha höga naturvärden dels baserat på tidigare kunskap samt Mörrumsåns unika 
värden, dels på fynd av den rödlistade svampen luktvaxskivling (Hygrocybe quieta) i 
samband med denna inventering. Arten är klassad som NT och signalerar höga natur
värden. Den växer ofta på platser med ett fuktigt mikroklimat. Dessa hittades i norra 
delen av område 2. Även sommarhätta (Mycena abramsii) hittades (mindre allmän). 

Beskrivning 

Denna skogsklädda berghäll (område 3) är den södra delen av en "skogsklädd ö" omgi
ven av odlad mark. På södra delen finns en del öppen till halvöppen hällmark. Här finns 
varma solbelysta miljöer och en del långsamt växande ek. På en större ek hittades två 
rödlistade arter och en signalart. Sotlav är en bra signalart på höga naturvärden. Den 
rödlistade arten grå skärelav (NT) är även den en god indikator på höga naturvärden. 
Arten är sedan tidigare känd från ekar strax ost och nordost om denna ek. Stiftklotterlav 
är rödlistad (VU) och den är en mycket god signalart. I studier har det visat sig att man 
ofta hittar många andra rödlistade lavarter på lokaler med stiftklotterlav. 

Om hällmarken skulle inventeras mer ingående och under sommarhalvåret (efter bl. a 
insekter) skulle troligen fler hotade arter hittas. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Bedömning 

RAPPORT 

2015-01-26 

Bedöms ha höga naturvärden utifrån funna arter, strukturer och förväntad artförekomst. 

Objekt med naturvärden 

Område 4 och 5 

Beskrivning 

Område 4 d.v.s. norra delen av "skogsön" omnämnd ovan. Den norra delen av området 
är mindre hällmarksbetonad än den södra (område 3) men berg i dagen finns åt väst. Här 
finns en ganska välbevarad "fågata". Signalarten stubbspretmossa växer på flera platser i 
området. Område 5 är en skogsbeklädd, buskrik hällmark. 

Bedömning 

Området bedöms som ett naturvärde men inventering under sommarhalvåret kan resul
tera i fynd som skulle kunna medföra en högre klassning. Inte minst är gränsdragningen 
mellan område 1 och 3 svår att göra utifrån endast ett kort besök under 
höst/vinterhalvåret. 

Område 5 bedöms som ett naturvärde utifrån struktur och kända värden i omgivningen. 
Området bedöms som ett naturvärde i nuläget men inventering under sommarhalvåret 
kan resultera i fynd som skulle kunna medföra en högre klassning. 

Objekt med vissa naturvärden 

Område 6, 7 och 14. 

Beskrivning 

Område 6 är lövdominerad skog. Område 7 är odlingsmark och område 14 är en smal 
ekdominerad träddunge längs vägen. 

Bedömning 

Dessa bedöms ha vissa värden. Område 7 främst på grund av samspelet med område 3, 
4 och 5. Område 6 och 14 på grund av strukturer och landskapselement. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Objekt med låga naturvärden 

Område 8, 9, 10, 11, 12 och 13. 

Beskrivning 

RAPPORT 

2015-01-26 

Dessa områden utgörs främst av tomtmark och rationellt brukad mark med fä inslag av 
impediment, kantzoner, bryn etc. 

Bedömning 

Dessa områden bedöms ha låga naturvärden då de påverkas kraftigt av pågående mar
kanvändning. 

Övrigt 

I anslutning till område 3 ligger en kompost/ deponi kopplad till växthusens tomatodling. 
Detta hanteras som ett separat ärende av tillsynsmyndigheten. Några bedömningar av 
dess påverkan på omgivningen redovisas därför inte här. 

Naturvårdsintressen i området 

Miljöförbundet har nyligen (2014-05-15) inventerat ett stort område omedelbart till öster 
om detta område. Mindre än 500 meter från område 3 hittades då en ekdunge med höga 
naturvärden. Sedan tidigare finns även flera naturminnesmärkta träd öster om detta om
råde (vårt Dnr 2014/1543-2). På landskapsnivå är detta alltså ett område med höga na
turvärden kopplat till framför allt ek. Ek bör om möjligt gynnas och prioriteras i framtida 
skötsel och samhällsplanering. 

Referenser 

Länsstyrelsen Blekinge län, 1984. Nat11roårdspla11 Blekinge. 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster: http://gis.lst.se/ 

Nitare, Johan, 2000. Signa/arter. I11dikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens Förlag 

Rikets allmänna kartverks arkiv. Häradsekonomiska kartan 1915 -1919. Aktnamn: Elle
holm Jl 12-4-9, Karlshamn Jl 12-4-25. 

Skogsstyrelsens websida Skogens pärlor. 

Bilagor 

Bilaga 1 - Värdepyramid fiir 11at11roärden 

Bilaga 2- Visar i11venteri11gsområdets grä11ser samt äversiktlig 11at11roärdesbedön111i11g. 

Kopia: Akten 

M1ljciförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se
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Miljöförbundet Blekinge Väst BILAGA 1 

Värdepyramid för naturvärden 

Naturvärden 

Vissa naturvärden 

MilJoforbundet Blekinge Vast 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Låga naturvärden 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

WSP har på uppdrag av Elleholms Tomatodling AB upprättat rubricerad trafikutredning. Utredningen 

syftar till att studera de trafikmässiga konsekvenserna av den planerade utbyggnaden av nytt växthus 

samt ge förslag på hur det framtida parkeringsbehovet kan lösas i anslutning till anläggningen.  

2 Förutsättningar 

Den befintliga tomatodlingen är belägen direkt väster om väg 555. I söder ansluter väg 555 till väg 554 

och i norr till Mörrums tätort. Väg 555 är söder om tomatodlingen en enfältsväg med en vägbredd på 

ca 5 meter och den skyltade hastigheten 50 km/h. Väg 554 ansluter i sin tur till E22 och utgör 

därigenom tillsammans med väg 555 infart till verksamheten. Väg 554 har en vägbredd på 7,0–7,5 

meter och den skyltade hastigheten 70 km/h. 

 
Översikt över utredningsområdet. Bokstäverna vid vägnumren anger placeringen för respektive 

vägsträcka i tabellerna på nästkommande sidor.   

Mörrum 

A) Väg 555 

E22 

Utredningsområde 

Mörrums bruk 

B) Väg 554 

C) Väg 554 

515
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2.1 Planerad exploatering 

Den befintliga tomatodlingen planeras att byggas ut med ett nytt växthus. Utbyggnaden kommer att 

innebära att verksamheten blir ungefär dubbelt så stor som idag.   

 

Föreslagen utökning av befintlig tomatodling.  

2.2 Biltrafik 

2.2.1 Nuläge 

Elleholms tomatodling nås från E22 via väg 555 och väg 554. Trafikmängden på väg 555 och väg 554 

har av Trafikverket mätts år 2016. På väg 554 har trafikmängden mätts båda väster och norr om 

infarten till Mörrums bruk. Trafikmängderna har räknats upp till år 2020 med Trafikverkets 

uppräkningstal för Blekinge, vilket innebär en årlig ökning av personbilstrafik på 1 % och av 

lastbilstrafiken med 2 %. Trafikmängden framgår av nedanstående tabell.  

Beräknad total trafik år 2020. Placeringen för respektive vägsträcka framgår av kartan på sidan 4.  

Placering Väg Mätår Trafikmängd Andel tung trafik 

A Väg 555 2016 175 fordon/dygn 3 % 

B Väg 554 väster Mörrums bruk 2016 580 fordon/dygn 13 % 

C Väg 554 norr om Mörrums bruk 2016 1 530 fordon/dygn 28 % 
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2.2.2 Trafikprognos år 2040  

För att studera vilka konsekvenser den planerade exploateringen har på trafikflödet på väg 555 och på 

väg 554 har en trafikprognos för år 2040 tagits fram. Prognosen utgår från Trafikverkets 

uppräkningstal för Blekinge och från den planerade utbyggnaden av tomatodlingen.  

Utbyggnad tomatodling 

Den befintliga tomatodlingen planeras att byggas ut och bli ungefär dubbelt så stor som den befintliga 

verksamheten. Detta gör att verksamhetens trafikalstring också kommer att öka. För att bedöma hur 

stor den tillkommande trafikalstringen kan förväntas bli har det befintliga och det framtida 

parkeringsbehovet vid tomatodlingen studerats. Tomatodlingen har idag ett behov av ca 20 

parkeringsplatser för de anställda, ett behov som efter den planerade utbyggnaden bedöms öka till 40 

parkeringsplatser. Varje parkeringsplats bedöms omsättas i snitt 1 gång per dag, vilket gör att 

tomatodlingens anställda alstrar ca 40 fordonsrörelser/dygn idag. Den framtida omsättningen på 

parkeringsplatserna bedöms vara likvärdig, vilket gör att tomatodlingens anställda bedöms alstra ca 

80 fordonsrörelser/dygn efter utbyggnaden. Det en innebär en trafikökning på ca 40 

fordonsrörelser/dygn.  

Utöver trafik från de anställda innebär utbyggnaden även att antalet transporter till verksamheten 

kommer att öka. Baserat på de genomförda mätningarna på väg 555 bedöms antalet tunga 

transporter till tomatodlingen vara relativt få. Av hänsyn till detta bedöms transporterna generera i snitt 

5 nya fordonsrörelser/dygn. Samtliga dessa bedöms utgöra tung trafik.   

Sammanlagd trafikmängd 

Baserat på den generella trafikökningen och den tillkommande exploateringen förväntas trafiken på 

väg 555 och väg 554 år 2040 vara i enlighet med den nedanstående tabellen. Den tillkommande 

trafiken från tomatodlingen har bedömts köra via väg 555 och väg 554.  

Beräknad total trafik år 2040. Placeringen för respektive vägsträcka framgår av kartan på sidan 4.  

Placering Väg Trafikmängd Andel tung trafik 

A Väg 555 260 fordon/dygn 5 % 

B Väg 554 väster Mörrums bruk 770 fordon/dygn 15 % 

C Väg 554 norr om Mörrums bruk 2 020 fordon/dygn 32 % 

 

Den förväntade trafikökningen kan delvis förklaras av den tillkommande trafiken från tomatodlingen 

och delvis av den generella trafikökningen. Trafiken som tillkommer från tomatodlingens exploatering 

utgör ca 50 % av den förväntade trafikökningen på väg 555. På väg 554 är andelen lägre, i synnerhet 

norr om infarten till Mörrums bruk där den bara står för ca 10 % av den förväntade trafikökningen.   
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3 Ny parkeringsplats 

När den befintliga verksamheten fördubblas kommer parkeringsbehovet i anslutning till tomatodlingen 

att öka. Tomatodlingen har idag ett behov av ca 20 parkeringsplatser för de anställda, ett behov som 

vid den planerade utbyggnaden bedöms öka till 40 parkeringsplatser. I nuläget sker parkering främst 

öster om tomatodlingen men även norr om anläggningen förekommer viss parkering.  

Den befintliga grusytan öster om tomatodlingen som idag används för parkering och in/utlastning till 

växthuset är stor, vilket gör att den bedöms kunna effektiviseras och användas för att inrymma det 

framtida parkeringsbehovet. För att effektivisera ytan föreslås en uppstrukturering av 

parkeringsplatserna på ytan. Uppstruktureringen kan exempelvis ske genom uppsättning av 

parkeringsräcken eller parkeringsskyltar, vilket bidrar till att förtydliga vilka områden som är tänkta att 

användas för parkering. Genom uppstruktureringen av grusytan blir det möjligt att inrymma 40 

parkeringsplatser samtidigt som ytorna för in/utlastning fortsatt blir väl tilltagna.  

För att främja ett hållbart resande bör även cykelparkeringar anläggas i anslutning till växthusets 

entré. Förslagsvis kan ca 10 cykelparkeringar initialt, för att därefter kunna utökas om behovet växer 

framöver.  

 

Översiktlig principskiss ny parkering. 

 

Väg 555 Växthus  

In/Utlastning 

In- & utfart 

från väg 555 
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Principskiss ny parkering.  

  

Ramp till 

lastkaj 

In- & utfart 

från väg 555 

Växthus  
Vändyta för lastbilar 

som backa till mot 

lastkajen. 

Ingång växthus 

Lastkaj 

Cykelparkering 

519



 
 

 

 
10309172 •  Elleholms tomatodling  | 9   

4 Konsekvensbedömning 

4.1.1 Framkomlighet 

Den planerade utbyggnaden av tomatodlingen förväntas bidra till att trafiken på väg 555 ökar. Detta 

gör att framkomligheten på den relativt smala vägen kommer att försämras. Trafikmängden på vägen 

är dock liten sedan tidigare och den planerade exploateringen bedöms endast generera ca 45 nya 

fordonsrörelser per dygn. Detta gör att trafikmängden på väg 555 även efter den planerade 

utbyggnaden av tomatodlingen kommer att vara relativt begränsad. Sikten på den aktuella delen av 

väg 555 är också relativt god, vilket gör det möjligt att observera mötande fordon på håll. Detta gör att 

framkomligheten även fortsättningsvis kommer att vara god på väg 555.   

I söder där väg 555 ansluter till väg 554 i en trevägskorsning har trafiken på väg 555 väjningsplikt. 

Eftersom trafikmängden är relativt begränsad på båda vägarna både idag och prognosåret 2040 

bedöms framkomligheten i korsningspunkten vara och förbli god. Detta gör att ingen köbildning 

bedöms uppstå.  

4.1.2 Trafiksäkerhet 

Den ökade trafikmängden och det ökande antalet transporter till/från tomatodlingen gör att 

trafiksäkerheten längs den relativt smala väg 555 försämras, främst för de oskyddade trafikanterna. 

De flesta oskyddade trafikanterna bedöms dock röra sig längs väg 555 norr om tomatodlingen, vilket 

gör att de endast i begränsad omfattning påverkas av utbyggnaden. För att förbättra trafiksäkerheten 

vid bebyggelsen och begränsa antalet fordon som kör norrut från tomatodlingen bör dock enklare 

hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis små gupp, övervägas på sträckan.  

Den befintliga ut- och infarten till tomatodlingen är bred och ligger i den södra kanten nära en befintlig 

förrådsbyggnad som delvis skymmer sikten söderut på väg 555. För att förbättra sikten vid utfarten är 

det fördelaktigt om denna kan smalnas av så att avståndet till förrådsbyggnaden ökar.  

Sammantaget bedöms hastighetsbegränsningen på 50 km/h och den relativt begränsade 

trafikmängden på väg 55 gör att trafiksäkerheten med den nuvarande utformningen bedöms bli 

acceptabel även efter utbyggnaden av tomatodlingen. För att förbättra trafiksäkerheten bör dock en 

avsmalning av utfarten från tomatodlingen samt enklare hastighetsdämpande åtgärder på väg 555 

norr om tomatodlingen övervägas.  

4.1.3 Byggbarhet 

Anordnandet av nya parkeringsplatser bedöms kunna ske på den befintliga grusytan öster om 

tomatodlingen. Genom uppsättning av exempelvis parkeringsräcken eller parkeringsskyltar kan den 

befintliga grusytan struktureras upp. Åtgärderna innebär en god byggbarhet och en kostnadseffektiv 

lösning.  

 
 
 

520



 
 

 
10 | 10309172  • Elleholms tomatodling 

 

 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 34  

371 21 Karlskrona  
Besök: Högabergsgatan 3  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

521



 

 

 
10309172 •  Elleholms tomatodling Trafikbuller  | 1   

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-16    Reviderad 2021-09-09  

     

  

   

 

TRAFIKBULLERUTREDNING 

ELLEHOLMS TOMATODLING 

 

522



 

 
 

 
2 | 10309172  • Elleholms tomatodling Trafikbuller 

 

TRAFIKBULLERUTREDNING 

Elleholms tomatodling 

 

KUND 

Elleholms Tomatodling AB 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 2131 

WSP Sverige AB 

550 02  Jönköping 

Besök: Lillsjöplan 10 

Tel: +46 10 7225000 

  

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Emilia Andersson, WSP Akustik, 010 – 7210359 

Nina Aguilera, WSP Akustik, 010 – 722 73 67 

Oscar Häggström, WSP Samhällsbyggnad, 010 – 722 56 16 

 

 

 

 

 

 
  

UPPDRAGSNAMN 

Elleholms tomatodling 

Trafikbuller 

UPPDRAGSNUMMER 

10309172 

FÖRFATTARE 

Emilia Andersson 

DATUM 

2020-10-16 

ÄNDRINGSDATUM 

2021-09-09 

 

Granskad av 

Nina Aguilera 

 

Godkänd av 

Nina Aguilera 

 

523



 

 

 
10309172 •  Elleholms tomatodling Trafikbuller  | 3   

SAMMANFATTNING 

 

WSP Akustik har på uppdrag av Elleholms tomatodling AB utfört en trafikbullerutredning på väg 554 

och 555 i samband med expansion av verksamheten.  

Elleholm tomatodling AB ligger beläget på fastigheten Elleholm 36:1 utanför Mörrum, väster om 

Karlshamn i Karlshamns kommun. I nuläget finns ett befintligt växthus i södra delen av 

verksamhetsområdet och den planerade utbyggnaden i form av ett lika stort växthus till, innebär en 

fördubbling av verksamhetens ytor och kommer innebära fler transporter till och från verksamheten. 

Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån ökar med ca 1 dBA för hälften av byggnaderna vilket 

kan anses vara en ringa förändring. Den maximala ljudnivån förblir oförändrad vid alla scenarion för 

trafikbullerberäkningarna. Sammanlagt så ger de ökade transportrörelserna en marginell påverkan på 

fastigheterna i samhället ur bullersynpunkt. 
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REVIDERING 2021-09-09 

Tabell 1 och 2 har uppdaterats då antalet ÅDT (antal fordon) för Väg B (Väg 554 norr om Mörrums 

bruk) och väg C (Väg 554 väster om Mörrums bruk) felaktigt bytt plats med varandra. 

1 INLEDNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Elleholms tomatodling AB utfört en trafikbullerutredning med 

avseende på buller från väg 554 och 555 i samband med expansion av verksamheten.  

Elleholms tomatodling AB ligger beläget på fastigheten Elleholm 36:1 utanför Mörrum, väster om 

Karlshamn i Karlshamns kommun. Se Figur 1. I nuläget finns ett befintligt växthus i södra delen av 

verksamhetsområdet. Expansionen består utav en tillbyggnad av växthus söder om nuvarande 

växthus. Utbyggnaden innebär en fördubbling av verksamhetens ytor och kommer innebära fler 

transporter till och från verksamheten. Se Figur 2. 

Området runt om Elleholms tomatodling består av åkermark och en del bostadshus utmed vägarna 

554 och 555. Dessa vägar anslutes till E22 i norr. 
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Figur 1. Översikt över utredningsområdet. Bokstäverna vid vägnumren anger placeringen för 

respektive vägsträcka i tabellerna på nästkommande sidor.   
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Figur 2. Föreslaget läge för utökning av växthus, Elleholms tomatodling. 

1.1 SYFTE 

Syftet med trafikbullerberäkningen är att redovisa hur de tillkommande fordonstransporterna på väg 

554 och 555 påverkar ljudnivån vid befintliga bostäder. Utredningen ska också visa hur reflektioner i 

byggnader och eventuella resonanseffekter påverkar kringliggande bostäder. 

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 

Beräkning sker för scenario 2040 då utbyggnaden beräknas vara i klart för drift. Beräkningar görs med 

och utan tillkommande trafik till följd av expansionen. 

I sydost finns en industriverksamhet som har förbindelse till både väg och järnväg. Information om 

järnvägens data saknas och har inte beräknats med i modellen.  

Industribuller på Elleholms tomatodling beräknas ej i denna rapport. 
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2 NYCKELBEGREPP 

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i 

nedanstående utredning.  

2.1 BULLER 

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet. 

Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar 

hälsan negativt”1. 

2.2 RIKTVÄRDE 

Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende. 

Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande 

gränsvärde.  

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och 

bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan 

styrande för tillsyn. 

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är 

logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och 

smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer. 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda 

förändringen beror på ljudkällans karaktär. 

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse 

kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4. 

 
1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical 

rapport nr 11/2010. 
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Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING 

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring 

jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud 

inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån 

innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser 

korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste 

vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.  

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna 

ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive 

alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB. 

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR 

Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer 

på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket 

kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande 

beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de 

uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte 

implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.  

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde 

(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat 

värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt 

påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik ≤ 50 dBA. 

  

 
2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm. 
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Riktvärden för trafikbuller är inte relevanta i denna utredning eftersom endast skillnaden i ljudnivå med 

och utan tillkommande transporter utreds. 

4 UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

4.1 VÄGTRAFIK 

För att studera vilka konsekvenser den planerade exploateringen har på trafikflödet på väg 555 och 

väg 554 har en trafikprognos för år 2040 tagits fram. Prognosen utgår från Trafikverkets 

uppräkningstal för Blekinge och från den planerade exploateringen i området.  

Trafikunderlag till utredningsalternativet för prognosår 2040 har tillhandahållits av Pontus Petersson, 

WSP. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna presenteras i tabellerna nedan. 

Baserat på den generella trafikökningen och den tillkommande exploateringen förväntas trafiken på 

väg 555 och väg 554 år 2040 vara i enlighet med den nedanstående tabellen.  

Tabell 1. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040. Allmän trafik. 

Placering Väg ÅDT (antal fordon) Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

A Väg 555 220 4 50 

B Väg 554 norr om 

Mörrums bruk 

1980 33 70 

C Väg 554 väster om 

Mörrums bruk 

720 16 70 

 

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040. Allmän trafik + tillkommande trafik från expanderingen av Elleholms 
tomatodling AB. 

Placering Väg ÅDT (antal fordon) Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

A Väg 555 260 5 50 

B Väg 554 norr om 

Mörrums bruk 

2020 32 70 

C Väg 554 väster om 

Mörrums bruk 

770 15 70 
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

Digitalt höjdsatta kartunderlag och fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria, material 

hämtat 2020-09-15. Bildmaterial har tillhandahållits från WSP:s trafikutredning för Elleholms 

tomatodling AB. 

5 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2. I 

beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår. 

Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner 

inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som hård eller mjuk beroende på angiven marktyp i 

kartunderlaget. 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – 

nordisk beräkningsmodell, reviderad 19963. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten 

för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga 

medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan 

inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och 

dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5 

dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå 

har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier. 

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är 

beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.  

Vid samtliga beräkningar har 3e ordningens reflektioner använts. Mottagarhöjd vid samtliga 

bostadshus har satts till 2 meter för första våningsplanet och 4 meter för övriga våningsplan. 

Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med upplösningen 10×10 meter.   

 
3 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag: 

Stockholm.  
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6 RESULTAT 

Resultatet redovisas i bilagorna 1–4 samt den ekvivalenta ljudnivån i tabellen nedan. Fasadpunkternas 

ljudnivåer vid bostäder redovisas i tabellform. 

Tabell 3. Resultat; fasadpunkternas ljudnivåer vid bostäder. 

Nr Fastighets-

beteckning 

Ordinarie trafikflöde, 

år 2040 

 Ordinarie trafikflöde, 

år 2040 + expandering 

verksamhet & 

transporter 

Förändring i dBA till 

följd av expandering 

  Våning 1 Våning 2 Våning 1 Våning 2 Våning 1 Våning 2 

1 Elleholm 1:10 49 49 49 49 +/-0 +/-0 

2 Elleholm 36:2 47 48 48 48 +1 +/-0 

3 Elleholm 6:9 51 50 52 51 +1 +1 

4 Elleholm 6:6 37 40 37 41 +/-0 +1 

5 Elleholm 26:2 52 52 52 53 +/-0 +1 

6 Rävabygget 4:1 56 - 56 - +/-0 +/-0 

7 Rävabygget 4:1 62 63 62 63 +/-0 +/-0 

 

6.1 KOMMENTARER 

Beräkningarna visar att vid cirka hälften av fastigheterna ökar ekvivalent ljudnivå med ca 1 dBA från 

ordinarie trafikflöde till ordinarie trafikflöde + expandering verksamhet & transporter. Den maximala 

ljudnivån förblir oförändrad vid samtliga fastigheter. 

Totalt beräknas 4 av 7 beräkningspunkter får en ökad ljudnivå på +1 dBA men som också kan vara en liten 

ökning på bara några decimaltal. En ljudnivåskillnad på 1 dBA kan anses vara en ringa förändring. 

Exempelvis uppfattas 3 dBA som en hörbar förändring, en skillnad på 8 dBA uppfattas som en 

fördubbling/halvering av ljudnivån. 

Ljud som reflekteras i den nya byggnadens fasad är medräknat i de beräknade ljudnivåerna, vilket 

även beskrivs i kapitel 5. Den nya byggnaden bedöms inte medföra några betydande reflektioner. Den 

förhöjda ljudnivån vid några av bostäderna beror på den ökade trafikmängden. Eventuella 

resonanseffekter påverkar inte bostäder kring den nya byggnaden utan uppstår i så fall inuti 

byggnaden. 

7 SLUTSATSER 

De ökade transportrörelserna påverkar fastigheterna i samhället marginellt ur bullersynpunkt. Den 

ekvivalenta ljudnivån ökar ca 1 dBA för hälften av byggnaderna vilket kan anses vara en ringa 

förändring. Den maximala ljudnivån förblir oförändrad vid alla scenarion för trafikbullerberäkningarna.  
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

> 75

Bilaga 1

Teckenförklaring
Elleholms tomatodling, Befintligt växthus
Elleholms tomatodling, Nytt växthus
Bostadsbyggnad
Övrig byggnad
Väg
Järnväg

1

1 57 50

1

2 58 51

1
3 59 52 Ljudnivå: NR, Våning | ekvivalent

Beräkningspunkt

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 2131
SE-550 02 Jönköping

Elleholms tomatodling AB
Trafikbuller - Elleholms tomatodling

Beräkning av ljudnivå från väg 554 och
555 vid Elleholms tomatodling,
 Mörrum, Karlshamns kommun.

Trafikflöde 2040, allmän trafik.

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå 1,5 m
ovan mark.

10309222
Uppdragsnr Uppdragsledare

Nina Aguilera
Handläggare

Emilia Andersson
Granskad

Nina Aguilera
Ort och datum Jönköping 2021-04-15

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

1 GF 52,0
1 F 1 52,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

6 GF 56,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

7 GF 62,0
7 F 1 63,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

4 GF 37,0
4 F 1 40,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

1 GF 49,0
1 F 1 49,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

6 GF 47,0
6 F 1 48,0

Hus Våning LAeq
NR [dB(A)]

7 GF 51,0
7 F 1 50,0

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m
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SEEA20685
Rektangel

SEEA20685_1
Rektangel

SEEA20685_2
Rektangel

SEEA20685_3
Rektangel

SEEA20685_4
Rektangel

SEEA20685_5
Rektangel

SEEA20685_6
Rektangel

SEEA20685_7
Rektangel

SEEA20685_8
Rektangel

SEEA20685_9
Rektangel

SEEA20685_10
Rektangel

SEEA20685_11
Rektangel

SEEA20685_12
Rektangel

SEEA20685_13
Textruta
3

SEEA20685_14
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1 SAMMANFATTNING 

Denna rapporten beskriver planområdets naturliga förutsättningar för dagvattenhantering och föreslår 

lämpliga åtgärder för dagvatten utifrån viktiga parametrar gällande recipient, naturliga förutsättningar, 

Karlshamns kommuns dagvattenpolicy och andra intressen som berör planområdet.  

Detaljplanen möjliggör för en expansion av den växthusodling som redan finns på platsen och de 

redan betydande hårdgjorda ytorna väntas fördubblas.  

Dagvattenutredningens slutsats är att bibehållen infiltration av dagvatten är viktig för området och 

rekommenderar därmed magasinering och infiltration av dagvatten. Förslagsvis anläggs dike kring det 

nya växthuskomplexet vilket också kan medverka till biologisk mångfald i området. Till skillnad från att 

anlägga stora dagvattendammar i närheten av åns strandkant medför diket en lägre risk att 

dagvattenanläggningen hamnar i konflikt med eventuella lämningar från Elleholms medeltida historia.  

Utredningen väljer att dimensionera anläggningen för ett regn med 5-års återkomsttid. Det betyder att 

de allra flesta regnen kommer hanteras i anläggningen medan stora skyfall får brädda över 

dikeskrönet västerut över åkermarken vilket är dess naturliga avrinningsväg.  

2 ALLMÄNT  

Elleholms tomatodling AB önskar expandera sin verksamhet med fler växthus och kräver därmed 

större ytor att tillgå än vad verksamheten har idag. En ny detaljplan för området är tänkt att möjliggöra 

för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten försäljning.  

Ett behov av en dagvattenutredning uppmärksammas under samrådsskedet och WSP har fått i 

uppdrag av entreprenören Elleholms tomatodling AB att svara för den.  
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Elleholm är ett område strax väster om Karlshamn och är beläget vid Mörrumsåns utlopp i 

Pukaviksbukten. Aktuellt planområde gränsar i väster till Mörrumsån samt åkermark. Längs 

planområdets östra gräns går Forsbackavägen samt Elleholmsvägen. I norr gränsar planområdet till 

privatbostäder. I söder angränsar en jordbruksfastighet.  

Planområdet omfattar ca 22 hektar och utgörs dag av åkermark, befintliga växthus och 

verksamhetsytor samt fastigheter med privatbostäder.

 

Figur 1 Elleholm är lokaliserat nära kusten, väst om Karlshamn och söder om Mörrum. Röd figur visar planområdets läge i 
regionen.  

 

Figur 2 Planområdet ligger precis intill Mörrumsån och nära Mörrums bruk där Södra Cell verkar. Röd figur visar ungefärligt 
planområde. 
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3.2 TOPOGRAFI 

Området kring Elleholm är varierat och småkuperat men själva planområdet ligger i ett flackt parti, 

som sannolikt i perioder varit översvämmad. Hela planområdet sluttar generellt västerut mot ån. 

Planområdet belastas inte i någon större utsträckning av avrinnande dagvatten från ytor utanför 

planområdet då det är relativt väl avgränsat tack vare ett höjdparti i nordöst och Elleholmsvägen i 

sydöst. 

  

Figur 3 Topografi. Blå linje visar Mörrumsån, gröna pilar flödesriktning. Röd figur visar ungefärligt läge för planområde.  

3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.3.1 Jordarter 

I Figur 4 nedan visas ett utsnitt av jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

Jordartskartan ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning i ett område. Elleholm ligger i ett 

mycket varierat geotekniskt område med både stora inslag av berg, glacial lera, sandig morän och 

mindre inslag av torvmaterial. Planområdet är dock företrädelsevis lokaliserat på en yta av postglacial 

sand.  
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Figur 4  Utsnitt av SGU:s karta över jordarter. Svart figur visar ungefärligt läge för planområde. 

3.3.2 Genomsläpplighet 

Skilda jordarter har olika förmåga att släppa igenom vatten vilket kan vara avgörande för vilka 

dagvattenlösningar som kan brukas i ett planområde. SGU publicerar också kartor med en bedömning 

över markens genomsläpplighet och kartutsnitt för aktuellt planområde kan ses i Figur 5. Bilden 

beskriver hur postglacial sand har hög genomsläpplighet. De enskilda fastigheterna inom 

planområdets östra sida ligger på glacial lera vilket har låg genomsläpplighet.  

 

Figur 5 Utsnitt från SGU:s karta över genomsläpplighet 
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3.4 FÖRORENAD MARK 

Det finns risk för föroreningar kopplade till jordbruk i marken. Frågan utreds parallellt med 

dagvattenutredningen. 

3.5 RÅVATTENLEDNING 

Genom planområdet sträcker sig en råvattenledning som försörjer industrin SödraCell sydöst om 

aktuellt planområde. Denna ligger på ett djup av cirka 1,2 meter under befintlig marknivå och har en 

dimension av 1200 mm. 

Dess sträckning syns tydligt på historiska foton, som i Figur 6. 

 

Figur 6 Historiskt foto som visar sträckning för råvattenledning. Röd figur visar ungefärligt läge för detaljplan. Gula linjer ramar in 

ledningsgatan.  

3.6 RECIPIENT 

Dagvatten som avrinner från planområdet når recipienten Mörrumsån, vilket är en vattenförekomst 

med miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomst samt MKN enligt fisk- och 

musselvattenförordningen. Mörrumsån har också ”gynnsam bevarandestatus” som kvalitetskrav enligt 

Natura 2000 SCI Habitatdirektivet. 

3.6.1 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, kust- 

och 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 Mörrumsån (Östersjön-Bjällerbäcken) 
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Figur 7 Recipient Mörrumsån Östersjön-Bjällerbäcken 

 

Tabell 1: Miljökvalitetsnormer för recipient.  

Mörrumsån: Östersjön-

Bjällerbäcken 

Ekologisk status (2020) Kemisk status (2020)                        

(exkl. överallt överskridande ämnen) 

Statusklassning God Uppnår ej god 

Mål God ekologisk status 

2021 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Som visas i tabell 1 uppnår inte statusklassningen för vattenförekomsten målet för 

miljökvalitetsnormerna. Enligt databasen Viss (Vatteninformationssystem Sverige) beror det på för 

höga halter av PFOS. PFOS är ett ämne som ingår i gruppen PFAS (perflourerade ämnen), PFOS är 

ett av de mer skadliga PFAS-ämnen som inte bryts ner utan ansamlas i naturen och koncentreras i 

människor och djur. Det är reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.  

PFOS har från 80-talet och fram till 2000-talet ofta förekommit i brandskum och kunde vanligtvis också 

användas för att göra material olje-, och vattenfasta.  

3.6.2 Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen 

Fiskvattendirektivet (SFS 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten) har utformats 

för att skydda och övervaka vatten som är viktiga för att upprätthålla fiskbestånd. För områden som 

omfattas av fiskvattendirektivet gäller särskilda krav på vattenkvalitet och målet är att bevara eller 

förbättra kvaliteten på strömmande vatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna 

kunde minskas eller elimineras.  
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Förordningen anger riktvärden och gränsvärden för ett antal olika parametrar som har effekter på 

fiskarnas levnadsförhållanden exempelvis: 

• Temperatur 

• pH 

• Fenolföreningar (C6H5OH) 

• Mineraloljebaserade kolväten 

Det finns för aktuell förvaltningscykel (2017–2021) ingen information kring hur väl miljökvalitetsnormer 

enligt fisk- och musselvattenförordningen uppfylls för Mörrumsån men gällande förra 

förvaltningscykeln (2010-2016) anges det på VISS att riktvärden och gränsvärden respekterats.  

3.7 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Idag avleds dagvatten från takytorna i två stycken ledningar med dimensionen 400 mm direkt till 

Mörrumsån. Övriga ytor infiltreras lokalt eller avrinner ytledes. Det bedöms att kapaciteten i dessa 

ledningar uppgår till omkring 400 l/s totalt.  

 

Figur 8 Befintliga dagvattensystem. Figuren visar ungefärligt läge för de två dagvattenledningar som avleder takvatten från 

befintligt växthuskomplex.  

3.8 BEVATTNINGSSYSTEM  

För odlingarna i växthusen krävs stora vattenvolymer vilka hämtas både från ån samt från det 

kommunala vattenledningssystemet. Bevattning sker i ett recirkulerande system där använt vatten 

renas och återförs till odlingarna. Detta bevattningssystem är separerat från verksamhetens 

nuvarande dagvattensystem och belastar därmed inte recipient för dagvatten. 
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3.9 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

 

Figur 9 Blå ytor visar lågpunkter i landskapet där vatten kan bli stående. Här har ett 100 års regn (50mm) under 30 minuter 
simulerats. Skyfallsmodellen tar inte hänsyn till infiltrationsförmåga. 

För att undvika att byggnader eller andra anläggningar riskerar att skadas vid stora regn bör man tillse 

att dagvatten på ett säkert sätt kan avrinna ytledes. Skyfallsmodellen i Figur 9 visar att dagvatten 

innan exploatering kan ställa sig invid de befintliga växthuskropparna. Dock tar inte skyfallsmodellen 

hänsyn till eventuell infiltrationsförmåga. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har låtit utföra modeller över hur olika 

vattendrag kan översvämmas. I Figur 10 visas hur ett 100 års flöde som klimatkompenserats för slutet 

av detta seklet skulle komma att översvämma detaljplanområdet.  

En framtida havsnivå kommer också till att översvämma detaljplanområdet. Se mer i kap. 4.3. 
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Figur 10 MSBs översvämningskartering visar här ett 100 årsflöde (klimatanpassat flöde för slutet av seklet) 

3.10 VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR DAGVATTEN 

Genom de inledande paragraferna i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, bestäms det att 

kommunen har ett ansvar att säkerställa vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang, om det 

behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö.  

I perspektivet dagvatten definierar lagtexten också avlopp som ”bortledning av dagvatten och 

dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats.” 

Då dagvatten redan idag avleds från utredningsområdet till recipient på ett säkert sätt medför det att 

kommen inte har någon skyldighet att tillhandahålla någon vattentjänst för dagvatten för 

detaljplanområdet.  

3.11 DIKNINGSFÖRETAG 

Aktuellt planområde tycks precis ansluta till ett dikningsföretag längs sydöstra gränsen vilket visas i 

Figur 11. På äldre kartmaterial syns det att vägen är avgränsande bortsett från del av fastighet som i 

den äldre kartan anges som Båtsmanstorp, se Figur 12 . Eftersom vägen verkar avgränsande och 

dagvatten på dess västra sida avrinner mot ån, bedömer dagvattenutredningen att dikesföretaget inte 

påverkas av planområdet.    
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Figur 11 Dikesföretag visas med blå skrafferad yta 

 

Figur 12 Dikningsföretaget i kartmaterial från år 1968. Kartan är vänd, norr är åt höger i bilden. Röda linjer markerar ungefärlig 
gräns för planområde. 
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3.12 OMRÅDESSKYDD 

3.12.1 Mörrumsån 

Mörrumsån som gränsar till detaljplanområdet är förknippad med stora natur-, och kulturvärden samt 

välkänd för sitt goda fiskevatten då ån är ett viktigt lekvatten och tillhåll för östersjölaxen samt 

havsöring. Mörrumsån är klassat enligt flertal intressen såsom:  

• Riksintresse Yrkesfisket 

• Riksintresse Vattendrag 

• Natura 2000 

• Ramsaraområde 

• Särskilt värdefullt vatten, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket samt Fiskeriverket 

3.12.2 Strandskydd 

Strandskydd finns till för att säkerställa att allmänheten har tillgång till strandområden för rekreation, 

bad, fiske och så vidare. För aktuell sträcka av Mörrumsån gäller strandskydd av 100 meter, vilket 

detaljplanen tar hänsyn till bortsett från den redan bebyggda delen som undantas. 

3.12.3 Riksintresse kulturmiljövård 

På holmen i ån fanns under dansk tid staden Elleholm vilken brändes under 1600-talet men redan 

under medeltid fanns här en stadsbebyggelse med borg och kyrka. Hela holmen är markerad som yta 

för fornlämningar (Figur 13) men riksintressets avgränsning täcker betydligt större yta vilket medför att 

aktuella planområde med planerad ny verksamhet berörs (Figur 14). Elleholms gamla 

stadsbebyggelse på holmen och stränderna däromkring, ingår också i Regionalt 

kulturminnesvårdsprogram. 

Den medeltida verksamheten i området förväntas kretsa kring åns strandkant och dess närhet till 

staden på holmen.  

 

Figur 13 Utsnitt från karta över fornlämningar från Riksantikvarieämbetet.  
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Figur 14 Kulturmiljövårdens riksintresseområde Elleholm (K 4) 

3.12.4 Riksintresse Naturvård, Mörrumsåns dalgång 

Mörrumsån är Blekinges största å och rinner i en starkt markerad sprickdal. När ån närmar sig kusten 

blir landskapet flackare och det är i denna miljön aktuellt planområde är lokaliserat.   

I registerbladet för ”NK 6 Mörrumsåns dalgång” (Widgren 1999) går det att läsa att en god 

vattenkvalitet och naturligt flöde i ån är viktigt för bevarandet av åns värde. I samma dokument står det 

att avloppsvatten och andra föroreningar kan påverka naturvärdena för ån negativt.  

 

554



 
 

 

 
10309172 •  Elleholms tomatodling  | 17   

 

Figur 15 Riksintresse naturvård (Mörrumsåns dalgång) 

 

3.13 ÖVRIGA GENOMFÖRDA UTREDNINGAR 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• Naturvärdesbedömning 

• PM Systemanalys (2013) Ramböll Sverige AB 

• Översiktsplan Karlshamn 2030 

3.14 UTREDNINGAR SOM GENOMFÖRS UNDER 2020 

• Trafikutredning (2020), WSP 

• Bullerutredning (2020), WSP 

• Miljöteknisk markundersökning (2020), WSP 
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

I Karlshamn kommuns översiktsplan beskrivs området kring Elleholm som betydelsefullt för att 

utveckla en viktig livsmedels-, samt prydnadsväxtproduktion i regionen. Här kan spillvärmen från den 

intilliggande stora industrin Södra Cell tas tillvara. Närheten till hamnen är också en fördel för eventuell 

export av varor.  

Aktuell detaljplan möjliggör för odling och djurhållning (L). Även verksamhetsanknuten försäljning samt 

byggnader som behövs för verksamheten inryms i denna bestämmelse. För de mindre fastigheterna 

öst om den befintliga tomatodlingen kompletteras odling och djurhållning (L) med kontor och handel (K 

och H).  

Syftet med planförslaget är att växthusodlingen ska kunna expandera med ytterligare odlingar under 

tak. Det anges i samrådshandlingarna att man i framtiden kan förvänta sig andra användningar som 

ryms inom samma bestämmelse. Denna utredning utgår dock från den tänkta exploateringen som 

visas i Figur 16, vilket medför en ungefärlig dubblerad takyta men en snarlik trafikbelastning som idag 

enligt verksamhetsägaren.   

 

Figur 16 Illustration som visar tänkt exploatering. Skrafferad yta är befintlig växthusodling.  
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4.2 FRAMTIDA KLIMAT 

SMHI har analyserat framtida klimatutveckling i Sverige utifrån scenarierna från The 

Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC).  

Rapporten1 utgår från två olika framtidsscenarier, ett där utsläppen minskar och ett där utsläppen 

fortsätter att accelerera. Flera av SMHI:s slutsatser är relevanta att synliggöra gällande aktuell 

detaljplan. 

• Vegetationsperioden längd beräknas öka med 2–4 månader. Det gör att längs Blekinges 

södra och västra kust kan vegetationsperioden täcka in 11 månader under året vid nästa 

sekelskifte.  

• Årsmedelnederbörden väntas öka med 15–20%. Nederbörden ökar mest vintertid. För västra 

Blekinge anges en nästan 50 % ökning.  

• Skyfall beräknas bli kraftigare och inträffa oftare. Den maximala dygnnederbörden väntas öka 

uppemot 20%. 

• Marktorka ökar markant i Blekinge. Vid nästa sekelskifte väntas marktorka under 30–45 dagar 

per år, jämfört med ca 15–20 dagar i dagens förhållanden.  

 

4.3 FRAMTIDA HAVSNIVÅER 

Vad som inte beskrivs i ovan nämnda rapport är hur havsnivåerna kommer att stiga i framtiden men 

också denna parameter är undersökt av SMHI. I en rapport2 beställd av Länsstyrelsen i Blekinge 

anges att medelvattenytan väntas stiga med nära 83 cm.  

År 2100 förväntas extrema högvattennivåer uppgå till mellan 2,1 och 2,3 m i RH2000. I dessa nivåer 

är inte vågornas påverkan medräknad. Den högsta högvattennivån som uppmätts i Karlskrona är 

hittills +1,4 m år 1914.  

Länsstyrelsen för Blekinge län har publicerat riktlinjer3 som utgår från SMHI:s data. Syftet med 

riktlinjerna är att utveckla samhället på ett resurseffektivt sätt och förhindra att man bygger in sig i 

förutsägbara problem som i framtiden blir svåra och kostsamma att lösa. Riktlinjerna gäller vid såväl 

nybyggnad som utbyggnad av befintlig bebyggelse vid områden som berörs av framtida högvatten.  

• Säkerhetsnivån för nya verksamheter är satt till 2,5 meter i RH2000.  

SMHI betonar att havet kommer att fortsätta stiga även efter 2100 vilket bör påverka exploatering med 

lång tidshorisont. 

                                                      
1 SMHI (2015) Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier  
2 SMHI (2014) Extrema vattenstånd i Blekinge 2014:7  
3 Länsstyrelsen Blekinge län (2014) Riktlinjer. Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – 
hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat.  
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Figur 17 Höjdmodell som visar en havsnivåhöjning av 2.5 meter. Svart figur visar ungefärligt läge för planområde. 
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4.4 FRAMTIDA GRUNDVATTENNIVÅER 

Generellt talar man om längre 

perioder med torka och fler 

skyfall i framtidens klimat. Ökad 

nederbörd ger en ökad 

grundvattenbildning i större 

delen av landet.  

Dock visar grundvattenmodeller 

från SGU4 att 

grundvattenbildningen minskar i 

Sveriges sydöstra delar. Dels då 

vegetationsperioden blir längre 

samt att området får en mycket 

liten eller ingen 

grundvattenbildning från 

snösmältning under vintern.  

Lägre grundvattennivåer och 

högre havsnivåer medför en 

ökad risk för saltinträngning i 

grundvattnet för kustnära 

områden.  

                                                      
4 SGU (2010) Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat, SGU-rapport 2010:12 

Figur 18 Bilden är hämtad från SGU:s webbsida ”Grundvattenbildning i förändrat 
klimat” och representerar förändring i procent för grundvattenbildning i 
(lättinfiltrerade) grovjordar. För moränmarker är förändringen mellan -15% och -
20%. 
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

5.1 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I KARLSHAMNS 
KOMMUN 

Med de kommunala riktlinjerna för dagvatten är syftet att skapa en långsiktigt fungerande 

dagvattenhantering.  

I Karlshamns kommuns dokument ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamns kommun” går det att 

läsa följande: 

 Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning och ytor ska 

ingå i planbeskrivningen.  

 Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar för sitt 

dagvatten och ska bekosta denna lösning.  

 Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar 

omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet anpassas så att 

översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas.  

 Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i dagvattenhanteringen. 

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. 

5.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt underlag från SGU har planområdet mycket goda förutsättningar för infiltration av dagvatten, då 

planområdet är lokaliserat på en yta med sand som jordart. 

5.3 FÖRORENAD MARK 

Det finns en risk för föroreningar i mark från den tidigare jordbruksdriften. Frågan utreds parallellt med 

dagvattenutredning. Om det visar sig att det finns betydande mängder föroreningar i marken så kan 

det medföra att infiltration av dagvatten är en olämplig lösning för dagvattenhantering.  

5.4 RECIPIENTENS MÅNGA VÄRDEN 

Mörrumsån som är recipient för ytligt dagvatten, är känslig mot framförallt föroreningar. 

Då odlingens bevattningssystem är ett system skilt från anläggningens dagvattenhantering finns det 

ingen risk att näringsämnen eller eventuella andra föroreningar kan avledas till recipient. Det sker en 

stor avrinning från planområdet men det är företrädelsevis takavvattning som avleds och dagvatten 

från takytor innehåller generellt inga föroreningar mer än överallt förekommande på grund av nedfall.  

Parkeringsytor och andra verksamhetsytor är även i framtiden lokaliserade till östra sidan av 

växthusen och därmed längre ifrån recipient. Då infiltrationskapaciteten är god i området och inga 

kända problem finns gällande dagens dagvattenhantering för dessa ytor, bedöms även en eventuellt 

utökad parkeringsyta kunna infiltreras lokalt. Därmed är risken att eventuella föroreningar från 

exempelvis fordonstrafik, når den känsliga recipienten mycket låg.  
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5.5 MEDELTIDA STADEN ELLEHOLM 

Det är känt att staden Elleholm uppfördes under medeltid på holmen i ån men man kan också förvänta 

sig spår från olika verksamheter knutna till staden längs åns stränder. Genom att hålla avstånd till ån 

kan man minska risken för att stöta på arkeologiska lämningar i anläggningsskedet.  

5.6 HAVSNIVÅHÖJNING 

Eftersom det i plankartan är bestämt att byggnader ska utformas och utföras så att naturligt 

översvämmande vatten till nivån +2,5 meter över grundkartans nollplan (RH2000) inte skadar 

byggnaden och därmed tillåter etablering i låglänt område, så förutsätts det därför att 

dagvattenanläggningar också kan få svämmas över. 

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

6.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

• Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar 

omgivande mark. 

• Dagvatten ska i första hand hanteras lokalt (LOD) 

• De natur-, och kulturvärden som gäller för Mörrumsån ska inte riskera försämras 

• Där det är möjligt bör grundvattenbildning främjas i sydöstra Sverige 

6.2 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

De naturliga förutsättningarna för planområdet tyder på god förmåga till infiltration vilket bör utnyttjas 

med tanke på den förväntat lägre grundvattenbildningen i framtiden.  

Det bedöms inte finnas något behov av att rena dagvatten från de stora taken på växthusen, då 

dagvatten från dessa ytor generellt inte innehåller några föroreningar. Föroreningar uppstår främst på 

trafikytor och/eller på ytor där spill eller rester från tillverkning kan nå dagvattensystemet.  

Dagvatten som faller på de nya växthusytorna föreslås hanteras i gräsdiken som förläggs kring det 

nya växthuskomplexet. Diket ansluts med dagvattenbrunnar med upphöjd kupolsil för vidare transport 

i ledning till Mörrumsån vid större skyfall. 

Avvattningen av det befintliga växthuskomplexet fungerar idag och kan behålla sin utformning och 

funktion.   

Dagvatten från verksamhetsmarken på östra sidan kan lämpligen infiltreras nära källan med hjälp av 

genomsläppliga körytor och gräsklädda lågpunkter på samma sätt som sker idag. Genom infiltration 

och avledning längs gräsytor renas dagvatten från eventuella föroreningar.  

Även om gräsdikena kring växthuskomplexet förväntas stå torra, så kan dessa komma att medverka 

till en större biologisk mångfald och eventuellt agera korridor för flora och fauna.   
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Förslag på utformning av dike för att magasinera flödet från det nya växthuskomplexet vid ett 5-års 

regn med beräknad infiltrationskapacitet enligt tabell 9: 

• Bottenbredd: 0,6 meter 

• Bredd släntkrön: 6 meter 

• Höjd vattenyta: 0,7 meter 

• Höjd släntkrön: 0,9 meter 

• Släntlutning: 1:3 

• Längd: 530 meter  

Det är möjligt med annan utformning än vad som anges ovan. Frångår man detta förslag så bör 

man ta hänsyn till en potentiellt minskad infiltrationsyta och då bör man se till 

magasineringsvolymer som anges i tabell 8. 

 

Figur 19 Förslag på dagvattenhantering för planområdet. Dike och utloppsledning markerat med grönt. 

 

  

BEFINTLIGA 

DAGVATTENANLEDNINGAR 

FÖRSLAG LÄGE 

UTLOPPSLEDNING

AR 

MÖJLIGT LÄGE FÖR 

DIKE  530 M 
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6.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Dagvatten ska kunna bräddas ut mot Mörrumsån utan att skada byggnader. Det är en fördel om 

bräddat dagvatten kan få översila åkermarken ner mot ån eftersom det möjliggör infiltration. Det är 

också dagvattnets naturliga avrinning. Dikeskrönet bör därför utformas med en något högre marknivå 

mot byggnaden. 

6.4 RÅVATTENLEDNING 

Observera att denna utredningen inte har ett inmätt läge för den råvattenledning som genomkorsar 

planområdet. Om dikesbotten vid en eventuell korsning av råvattenledningen hamnar för nära denna, 

så kan man här göra ett avbrott i diket och ansluta de båda dikena med ledning ovan tänkt 

dikesbotten.  

 

 

Figur 20 Exempel på dike I naturmark 

 

Figur 21 Exempel på dike i parkmark 

563



 
 

 
26 | 10309172  • Elleholms tomatodling 

7 BERÄKNINGAR 

7.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagen skiss 

till detaljplan har dagvattenflödet beräknats enligt Dahlström (2010)5 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 5 år och med en varaktighet på 10 minuter är den 

dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström (2010) 181,3 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) 

 

Valda avrinningskoefficienter visas i tabell 2. 

Tabell 2: Markanvändning och dess avrinningskoefficient.  

Typ av yta Avrinningskoefficient 

Tak 0,9 

Åkermark 0,1 

 

  

                                                      
5 Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, 

Publikation P104, Svenskt Vatten 2011. 
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7.1.1 Vald återkomsttid 

För ny-, eller ombyggnad finns det i Svenskt Vatten rekommendationer kring dimensionering av 

dagvattensystem. Dessa utgår från bebyggelse i samhällen och städer men för verksamhetsmark 

utanför tätort finns det inga riktlinjer.  

För aktuell detaljplan får man vid val av dimensionerande återkomsttid ta hänsyn till olika parametrar 

och väga de samman. Området är lokaliserat nära recipient och recipienten har en god kapacitet att ta 

hand om dagvattenflöden då den inte så långt nedströms når kusten.  

I kommunens dagvattenpolicy förespråkas LOD och infiltration av dagvatten. För att möjliggöra detta 

krävs en form av uppsamling och/eller avledning av dagvatten i öppna system där infiltration kan ske.  

Dagvattenutredningen anser det rimligt att fördröja de flesta regnen men låta större skyfall få 

översvämma över åkermarken som en översilningsyta. Dimensionerande regn väljs till ett 5-års regn.  

Eftersom recipienten är en känslig biotop bör man säkerställa att inte erosion sker kring utloppen i ån 

och av denna anledning sätts utflödet för planområdets nya takytor till 124 l/s (tabell 5) vilket är det 

beräknade utflödet från naturmarken som är tänkt att exploateras.  

Dagvattenanläggningen för det befintliga växthuskomplexet beräknas ha ett utflöde av 400 l/s fördelat 

på två ledningar, vilket bedöms inte påverka ån negativt.  

Ju kraftigare utflöde desto större risk för erosion eller annan påverkan i ån. 

Tabell 3: Dimensionerande förutsättningar  

Dimensionerande förutsättningar 

Vald återkomsttid för regn 5 år 

Utflöde från nya växthuskomplexet 124 l/s 

 

Eftersom ingen geoteknisk undersökning utförts som kan visa jordartens infiltrationskapacitet har ett 

schablonmässigt K-värde för sand av 0,0001 m/s använts för beräknat magasinsvolym i tabell 9.  

7.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Eftersom det befintliga växthuskomplexet har en ordnad dagvattenavledning till recipient fokuserar 

denna dagvattenutredning på de nya, tillkommande ytorna som är tänkt att avledas till ny 

dagvattenanläggning.  

7.2.1 Beräknat flöde före exploatering 

Tabell 4: Ytor före exploatering.  

Typ av yta Area (ha) 

Åkermark 6,8 

 
Tabell 5: Beräknade flöden från naturmark före exploatering. 

Återkomsttid för regn Flöde utan klimatfaktor (l/s) 

5-års 124 
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7.2.2 Beräknat flöde efter exploatering 

Tabell 6: Ytor efter exploatering. 

Typ av yta Area (ha) 

Tak 6,8 

 

Tabell 7: Beräknade flöden efter exploatering.  

Återkomsttid för regn Flöde inkl. klimatfaktor 1,25 (l/s) 

5-års 1396 

7.3 BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Nedströms utredningsområdet finns det inga begränsningar i kapacitet och av den anledningen är det 

inte nödvändigt med fördröjande åtgärder. Däremot, för att skapa ett mer naturligt och kontinuerligt 

utflöde mot recipient och undvika erosion i ån samt möjliggöra för infiltration, rekommenderas att 

fördröjning av ett 5 års regn sker inom detaljplan. 

Beräknade volymer för fördröjningsmagasin visas i tabell 8 och 9. Beräkningarna baseras på de ytor 

och flöden som anges i tabell 6 samt 7. Utflödet från magasinet är begränsat till det beräknade flöde 

som avrinner från naturmarken med samma area som är tänkt att exploateras (tabell 5) 

Tabell 8: Beräknad magasinsvolym med utflöde av 124 l/s.  

Återkomsttid för regn Erforderlig magasinvolym (m3) 

5-års 1296 

 

Tabell 9: Beräknad magasinsvolym med utflöde av 124 l/s inklusive schablonmässigt beräknad 
infiltration (sand K=0,0001 m/s) i dike med utförande enligt kap. 6.2. 

Återkomsttid för regn Erforderlig magasinvolym (m3) 

5-års 770 

 

7.4 DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Det dagvatten som når recipienten Mörrumsån avleds från växthusens takytor och innehåller därmed 

inga föroreningar bortsett från det som naturligt tillförs med nederbörden.  

Där motortrafik sker och andra verksamheter såsom verkstäder eller annan industri kan föroreningar 

uppstå. För planområdet är den typen av verksamheter förlagt till planområdets östra sida. Detta är 

tänkt att även i framtiden infiltreras med hjälp av genomsläppliga körbara ytor och/eller i gräsklädda 

lågpunkter.  
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8 KOSTNADSUPPSKATTNING  

Under förutsättning att massorna kan hanteras inom arbetsområdet (på dikeskrön eller förläggas 

under det nya växthuskomplexet) beräknas kostnad för  

• Dikeslängd 530m, 6 meter brett och 0,9 meter djupt 

• Utloppsledning; dagvattenledning (BTG) 1 st 400mm, 115 meter  

• Inklusive arbetskostnad med lastbil samt oförutsedda utgifter 20% 

Kostnad beräknas uppgå till omkring 300 000 SEK. 

9 SLUTSATSER 

Genom att anlägga gräsklädda diken kring det nya växthuskomplexet skapar man en möjlighet för 

infiltration av dagvatten vilket i framtiden kommer bli viktigt för regionen då grundvattenbildningen 

förväntas bli lägre i samband med varmare klimat.  

Att anlägga ett dike är en ekonomisk åtgärd för omhändertagande av dagvatten. Dessutom kan 

gräsklädda diken bidra till en starkare biologisk mångfald och agera korridor för flora och fauna, vilket 

är betydelsefullt för kulturlandskapet i vilket planområdet är lokaliserat.  

Öppen avledning och magasinering i dike, ligger helt i linje med Karlshamns kommuns 

dagvattenpolicy. 

Eftersom dagvatten från planområdet bedöms att inte vara belastat av föroreningar så är det möjligtvis 

erosion vid utloppen i ån som kan påverka åns miljö och struktur. Genom att begränsa utflödet till 

lägre än de 400 l/s vilket är det beräknade utflödet från dagens anläggning så bedöms risken för 

erosion obetydlig.  

Vid större skyfall än de dimensionerande 5-års regnen kan dagvatten bräddas från diket och avledas 

över åkermarken mot ån vilket följer den naturliga avrinningen från ytan och främjar ytterligare 

infiltration. 
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE
WSP Sverige AB har på uppdrag av Elleholms tomatodling AB utfört en miljöteknisk markundersökning inom
del av fastighet Elleholm 35:1, Karlshamns kommun. På fastigheten avses en utbyggnad av den
växthusanläggning som är belägen på grannfastigheten Elleholm 36:1 där en plantskola, nuvarande
Elleholms tomatodling AB, varit verksam under ca 30 år.

Undersökningen har syftat till att:

· Utreda huruvida verksamhetstypiska föroreningar förekommer i jord och grundvatten inom aktuellt
område för exploatering på fastigheten.

· Om sådana verksamhetstypiska föroreningar förekommer, bedöma eventuella risker genom jämförelse
av halter med generella riktvärden, för den aktuella markanvändningen.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Aktuell fastighet är belägen i Elleholm, ca 5 km söder om Mörrum tätort, se figur 1.

Figur 1. Översiktskarta med aktuell fastighet inom röd cirkel. ©Lantmäteriet.

Aktuellt område har en yta på ca 136 000 m2 och utgörs i dagsläget av åkermark. Fastigheten omges av
Mörrumsån i öster samt av åkermark med enstaka bebyggelse i söder, norr och väster.

Marken i området är relativt flack. Den naturligt förekommande jordarten i området består av postglacial sand
(SGU, 2020). Aktuellt område ligger ej inom vattenskyddsområde men gränsar till Mörrumsån.

I Länsstyrelsens EBH-stöd, den nationella databasen för potentiellt förorenade områden är
plantskoleverksamheten inom grannfastigheten Elleholm 36:1 identifierad. Objektet har ID-nr: 110 175.

2.1 HISTORISK MARKANVÄNDNING
Enligt historisk häradskarta över Elleholm har markanvändningen på aktuell del av fastigheten varit åkermark
från början av 1900-talet till nutid. På grannfastigheten i norr har det sedan 1988 bedrivits plantskola inom
uppförda växthus. Innan dess bedrevs samma verksamhet men utan växthus. På flygfoton från ca 1960, se
figur 2, samt flygfoto från ca 1970, se figur 3, kan ögonblicksbilder av dåvarande verksamheter ses. Den linje
som kan ses korsa fastigheten på 1960-talets flygfoto är schaktarbeten efter installation av den råvattentub
som går till Södra cell, Mörrums bruk.
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Figur 2. Flygfoto från ca 1960. Aktuell fastighet markeras inom röd linje. ©Lantmäteriet.

Figur 3. Flygfoto från ca 1975. Aktuell fastighet markeras inom röd linje. ©Lantmäteriet.

2.2 NUVARANDE & PLANERAD MARKANVÄNDNING
Aktuellt område inom fastigheten brukas idag som åkermark. Marken avses exploateras för utbyggnation av
växthus inom plantskoleverksamhet.

Ingen brunn finns angiven i SGU:s brunnsarkiv för aktuellt område inom fastigheten.

3 VERKSAMHETSTYPISKA FÖRORENINGAR

Under perioden 1940–1980 hanterades en stor mängd och variation av olika organiska och oorganiska
bekämpningsmedel i Sverige, främst inom plantskolor. Begreppet hantering omfattar exempelvis förvaring av
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koncentrat, blandning av vätskor/pulver, påfyllning i spruta/spridare och distribution över odlingsområden
samt sköljning/diskning av utrustning.

De organiska bekämpningsmedel som har använts har ofta olika egenskaper vad gäller vattenlöslighet och
därmed deras spridningsbenägenhet. Några ämnen har en stark fastläggning till organiskt kol medan andra
är mycket vattenlösliga. Gemensamt för många ämnen är dock att de har en hög farlighet och är persistenta i
miljön.

Några exempel på sådana organiska bekämpningsmedel som haft en stor användning presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Exempel på verksamma ämnen i organiska och oorganiska bekämpningsmedel som generellt haft en stor användning.

Verksamt ämne CAS-nr Ämnesgrupp Exempel på produkt

DDT 107917-42-0 Insekticid Gesarol

Kvintozen 82-68-8 Fungicid Luxan, Pentasol, Sidirol

Hexaklorbensen 118-74-1 Fungicid Voronit

Aldrin 309-00-2 Insekticid -

Endosulfan 115-29-7 Växtskyddsmedel Cyclodan

Dikofol 115-32-2 Växtskyddsmedel Kethane, Parexan

Imidakloprid 138261-41-3 Insekticid Confidor, Kohinor

Tetradifon 116-29-0 Insekticid Toxidol, Tedion

HCH-gamma
(Lindan)

58-89-9 Insekticid Cuprinol, Panoram

Klordan 57-74-9 Insekticid Myrex

Cypermetrin 52315-07-8 Biocid Cymex, Cymbush

Penkonazol 66246-88-6 Fungicid Topas

Atrazin 1912-24-9 Växtskyddsmedel Totalex, Totex

Kaptan 133-06-2 Fungicid Ortocid, Captan

Diklobenil 1194-65-6 Växtskyddsmedel prefix g, Totex strö

Endrin 72-20-8 Insekticid -

Utöver de organiska bekämpningsmedlen har även oorganiska bekämpningsmedel baserade på olika
metaller använts, se exempel i tabell 2. Till skillnad från de organiska bekämpningsmedlen så förekommer
också metaller naturligt i mark och vatten.

Tabell 2. Exempel på verksamma ämnen i oorganiska bekämpningsmedel som generellt haft en stor användning.

Utöver bekämpningsmedel är det också vanligt förekommande att petroleumprodukter hanterats inom
verksamheten. Detta eftersom större växthus ofta var uppvärmda med värmepanna driven av eldningsolja
eller koks.

Verksamt ämne CAS-nr Ämnesgrupp Exempel på produkt

Arsenik Flera Biocid Mitrol, Tanalith

Koppar Flera Fungicid Tanalith, Kopralin, Carsan, Funguran

Zink Flera Träskyddsmedel Cuprolit

Krom Flera Fungicid Tanalith, Kopralin, Carsan

Kvicksilver Flera Fungicid -
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4 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR

4.1 TIDIGARE UTREDNINGAR
Aktuell del av fastighet Elleholm 35:1 är ej identifierad eller inventerad som ett potentiellt förorenat område.
Plantskoleverksamheten på grannfastighet Elleholm 36:1 är identifierad som ett potentiellt förorenat område
med objektid 110 175 enligt länsstyrelsernas EBH-stöd.

4.2 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

WSP har ingen kännedom om tidigare utförda miljötekniska undersökningar på fastigheten.

5 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN

5.1 PROVTAGNINGSSTRATEGI OCH UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING
Provtagningsstrategin har baserats på den metodik som presenteras i SGI:s rapport, Föroreningsproblematik
vid gamla handelsträdgårdar – råd vid miljötekniska undersökningar (SGI, 2017). Provtagningens utformning
har baserats på den historiska information som tagits fram samt vedertagen provtagningsmetodik över större
homogena ytor.

En provtagningsplan togs fram inför fältarbetet vilken godkänts av beställaren samt aktuell tillsynsmyndighet.

Provtagning av jord samt grundvatten genomfördes 2020-12-03 av Patrik Lindgren och Fredrik Lindgren,
WSP. Provtagningen har genomförts enligt upprättad provtagningsplan.

5.1.1 Jord
Ytlig handhållen skruvborrsprovtagning av jord (0,0-0,3 m under markytan) har genomförts i 60 provpunkter
uppdelat inom tre delområden för hela den planerade byggytan. Inom varje delområde uttogs 20 st.
geografiskt spridda delprover som blandades till samlingsprov i fält, ett för varje delområde, se ritning M1 för
placering av delområden samt provtagningspunkter.

För varje delområde blandades även ett samlingsprov med 10 st. ingående delprover från nivån 0,3-0,5 m
under markytan. Delproverna uttogs med en geografisk spridning i provtagningspunkter från den ytliga nivån.

Avvikande syn eller luktintryck har ej noterats i fält och någon riktad provtagning har ej utförts.

Fältobservationer antecknades i fältprotokoll. Samlingsproverna placerades i diffusionstäta plastpåsar och
förvarades mörkt och svalt i väntan på analys avseende bekämpningsmedel och metaller på ackrediterat
laboratorium. Uttagna samlingsprov sparades under minst hela projekttiden om behov av ytterligare eller
utökade analyser hade bedömts nödvändiga.

5.1.2 Grundvatten
2020-11-25 installerades två grundvattenrör med grävmaskin ned till ca 2,5 m under befintlig markyta. Vid
installationen separerades marklager i olika högar alt. för varje 0,5 m vilket sedan återfördes i samma
lagerföljd. Rören renspumpades efter installation. Vid installation av grundvattenrören utfördes även
provtagning av jord enligt generell metodik för provgropsprovtagning.

I samband med den ytliga jordprovtagningen har två prov avseende grundvatten uttagit med peristaltisk
pump i av laboratoriet tillhandahållna kärl, se Ritning M1. Proven har skickats på analys till ackrediterat
laboratorium avseende vattenlösliga organiska bekämpningsmedel.
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5.2 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLAN
Inga avvikelser från provtagningsplanen är noterade.

6 JÄMFÖRVÄRDEN

6.1 JORD
Resultaten från laboratorieanalyser av jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) som ett verktyg i bedömningen av risker. Halter över
riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra
det.

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska t.ex. kunna
användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna används
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 närbeläget ytvatten skyddas.

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken kan t.ex.
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre
som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.

Utöver de generella riktvärdena för KM och MKM jämförs resultatet också med Naturvårdsverkets
haltgränser för mindre än ringa risk, MRR (Naturvårdsverket 2010) samt Avfall Sveriges förslag till gränser
för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2019).

För det aktuella området bedöms riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning) vara tillämplig.

6.2 GRUNDVATTEN
Uppmätta halter i grundvattnet har jämförts med olika jämförvärden beroende på ämne. I första hand
används svenska jämförvärden som SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2019) och
Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten (LIVFS, 2017).

7 RESULTAT

Översiktskarta av fastigheten inklusive provpunkternas / provytornas läge visas i ritning M1. Fältprotokoll
med fältnoteringar, jordlager och provtagningsdjup avseende installationen av grundvattenrören redovisas i
bilaga 1. Resultatsammanställning avseende analysresultat för jord och vatten visas i bilaga 2 resp. bilaga 3
och laboratoriets originalrapporter i bilaga 4.

7.1 FÄLTOBSERVATIONER

7.1.1 Jord
Jordarten inom delområdena utgjordes av mullhaltig sand (0,0-0,3 m under markytan) som sedan ersattes av
siltig sand (0,3-0,5 m under markytan). Ingen avvikande färg eller lukt noterades i samband med
provtagning.
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7.1.2 Grundvatten
Grundvattnet bedömdes som klart, luktfritt och med god tillrinning.

7.2 LABORATORIEANALYSER

7.2.1 Metaller i jord
Totalt har elva metaller analyserats i samlingsprov från samtliga tre delområden. Analyserade metaller för
samtliga delområden underskrider riktvärdet för KM samt MRR.

7.2.2 Organiska bekämpningsmedel i jord
Klororganiska bekämpningsmedel har analyserats i samlingsprov från samtliga tre delområden. I alla
analyserade prov (samlingsprov från delområden) förekommer DDT över rapporteringsgränsen men
underskrider riktvärdet för KM samt MRR. I ett av delområdena, delområde 2, påvisas även halt av dikofol
som saknar generella riktvärden.

7.2.3 Organiskt innehåll i jord, TOC
TOC har analyserats i prov från samtliga tre delområden. TOC varierar mellan 2,3 – 3,1 % av torrsubstansen
(TS).

7.2.4 Organiska bekämpningsmedel i grundvatten
2,6-Diklorbenzamid (BAM) har påträffats i halt enligt klass 5 – Mycket hög halt, enligt SGI:s
bedömningsgrunder för grundvatten samt otjänligt enligt Livsmedelverkets gränsvärde i båda installerade
grundvattenrören. Imidakloprid har påträffats i halt enligt klass 2 – Låg halt. Summa bekämpningsmedel
sammanräknas till klass 5 – Mycket hög halt. Övriga analyserade bekämpningsmedel underskrider
laboratoriets rapporteringsgränser i grundvatten.

8 SLUTSATS

Undersökningen har syftat till att besvara:

· Utreda huruvida verksamhetstypiska föroreningar förekommer inom det tidigare
verksamhetsområdet på fastigheten i jord och grundvatten.
o DDT och dikofol förekommer i ytlig jord, dock underskridande bedömd markanvändning samt

MRR.  Vattenlösliga bekämpningsmedel har uppmätts i halter som bedöms som ”otjänligt”
(enligt Livsmedelverkets gränsvärde för dricksvatten) i två grundvattenrör inom objektet.

· Om sådana verksamhetstypiska föroreningar förekommer, genom jämförelse av halter med
generella riktvärden, för den aktuella markanvändningen, bedöma eventuella risker.
o Halter av 2,6-Diklorbenzamid (BAM) har påträffats i höga halter i grundvattnet. Vattnet är ej

tjänligt som dricksvatten. Risken för utlakning till närliggande Mörrumsån kan i nuläget ej
uteslutas.

9 VIDARE ÅTGÄRDS- OCH UTREDNINGSBEHOV

Då vidare exploatering av fastigheten innefattar schakt av relativt ytlig jord samt masshantering av
överskottsmassor gör WSP bedömningen att vidare utrednings- eller åtgärdsbehov av jord ej är nödvändiga.

Om grundvatten från fastigheten skall användas till bevattning av odlade grödor gör WSP bedömningen att
detta bör utredas vidare på grund av påträffade föroreningshalter.
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10 REKOMMENDATIONER

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts
förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför
att rapporten delges den lokala tillsynsmyndigheten.

11 ÖVRIGT

WSP har sammanställt denna rapport för Elleholms tomatodling AB. Bedömningar i rapporten baseras på
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. Det kan inte uteslutas att det
finns föroreningar i punkter som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föroreningar som
inte har analyserats.

12 REFERENSER

Kemikalieinspektionen. (den 15 11 2017). Bekämpningsmedelsregistret. Hämtat från Kemikalieinspektionen:
https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt#3fa466f7-af5a-4543-
27a2-4a37092e0a9d

Larsson, M., Boström, G., Gönczi, M., & Kreuger, J. (2014). Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten
1986–2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt
internationella utblickar, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 samt CKB rapport 2014:1 .

LIVFS. (2017). Statens livsmedelsverks föreksrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30. Konsoliderad 2017.
(LIVSFS 2017:2). Livsmedelsverket.

Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Stockholm:
Naturvårdsverkets Förlag.

Naturvårdsverket. (2016). Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. Stockholm: Naturvårdsverkets
Förlag.

SGI. (2013). Publikation 2. Miljötekniska undersökningar vid handelsträdgårdar - Erfarenheter och
rekommendationer.

SGI. (2017). Publikation 34. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska
markundersökningar.

SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten 2013:01.

578



11

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

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
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10309172 - Elleholms tomatodling Bilaga 1 - Fältprotokoll

WSP Environmental Kommentar:

Uppdrag: 10309172 1 Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Beställare: Elleholms Tomatodling AB 2 Analysresultat redovisas separat

Plats: Elleholm, Karlshamns kommun

Datum: 25/11_2020

Metod: Provgrop

Provpunkt Prov Benämning1 Anmärkning
nr

20WGV01 1 0,00 - 0,25 MullsiSa Mullhaltig jord

2 0,25 0,50 MullsiSa Mullhaltig jord

3 0,50 - 1,20 sileSa

Markvatten sipprar från
schaktväggar på denna
nivå

4 1,20 - 2,60 Le Blålera

2,60 -

Stopp, pga tillräckligt
markvatten. Rörspets
på 2,65.

20WGV02 5 0,00 - 0,25 MullsiSa Mullhaltig jord

6 0,25 0,50 MullsiSa Mullhaltig jord

7 0,50 - 0,90 grSa

Markvatten sipprar från
schaktväggar på denna
nivå

8 0,90 - 1,80 saleSi Mörk, lerig silt.

9 1,80 - 2,50 Le Blålera

2,50 -

Stopp, pga tillräckligt
markvatten. Rörspets
på 2,55

Nivå
(m u my)

Grundvattenrör:
4 m långt rör. 1, 35m rör ovan mark. GV-yta på
3,05 från RÖK. Pumpar tills tomt, ca 5-7L.
Rörspets på 2,65 m under markytan. Ett filter
från 1,60 - 2,60 m under markytan. Vid
installation bedömdes tillrinning vara god.

Grundvattenrör:
4 m långt rör. 1, 51 m rör ovan mark. GV-yta på
3,10 från RÖK. Pumpar ca 10L. Rörspets på
2,5 m under markytan. Ett filter från 1,5 - 2,50
m under markytan. Vid installation bedömdes
tillrinning vara god.

Labanalyser2
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Uppdragsnummer: 10309172
Elleholms tomatodling

Bilaga: 2

Ämne Elleholm SP
delområde 1

Elleholm SP
delområde 2

Elleholm SP
delområde 3

Mindre än
ringa risk* KM** MKM** FA***

0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3
Torrsubstans % 83,3 85,4 86 - - - -
Glödförlust % Ts 5,4 4,8 4 - - - -
TOC beräknat % Ts 3,1 2,7 2,3 - - - -
Aldrin mg/kg Ts <0,002 <0,002 <0,002 - - - -
Dieldrin mg/kg Ts <0,002 <0,002 <0,002 - - - -
Aldrin-Dieldrin mg/kg Ts <0,002 <0,002 <0,002 - 0,02 0,18 50
Chlordane, alpha- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Chlordane, gamma- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Chlordane (sum) mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
DDD, o,p'- mg/kg Ts <0,001 0,0019 0,0011 - - - -
DDD, p,p'- mg/kg Ts 0,0034 0,0082 0,0044 - - - -
DDE, o,p'- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
DDE, p,p’- mg/kg Ts 0,0084 0,01 0,0084 - - - -
DDT, o,p'- mg/kg Ts 0,0068 0,008 0,007 - - - -
DDT, p,p'- mg/kg Ts 0,02 0,041 0,029 - - - -
DDT (sum) mg/kg Ts 0,04 0,07 0,05 - 0,1 1 50
Dichloroaniline, 3,4- µg/kg Ts <2,0 <2,0 <2,0 - - - -
Endosulfan, alpha- µg/kg Ts <2,0 <2,0 <2,0 - - - -
Endosulfan, beta- µg/kg Ts <2,0 <2,0 <2,0 - - - -
Endosulfansulfate mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Endosulfan (sum) mg/kg Ts <0,0025 <0,0025 <0,0025 - - - -
Endrin mg/kg Ts <0,002 <0,002 <0,002 - - - -
HCH, alpha- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
HCH, beta- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
HCH, delta- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
HCH, gamma- (Lindane) mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Heptachlor mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Heptachlorepoxide, cis- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Heptachlorepoxide, trans- mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Hexachlorobenzene mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Pentachloroaniline mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Quintozene mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Kvintozen-pentakloranilin mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - 0,12 0,4 250
Pentachlorobenzene mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Arsenik As mg/kg Ts 2,6 2,1 < 2,1 10 10 25 1000
Barium Ba mg/kg Ts 24 19 19 - 200 300 50000
Bly Pb mg/kg Ts 9,3 8,5 8,6 20 50 400 2500
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg Ts 1,5 1 0,99 - 15 35 1000
Koppar Cu mg/kg Ts 9,1 5,9 5,8 40 80 200 2500
Krom Cr mg/kg Ts 7,2 4,5 4,1 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,029 0,024 0,022 0,1 0,25 2,5 50
Nickel Ni mg/kg Ts 3 1,9 1,6 35 40 120 1000
Vanadin V mg/kg Ts 15 11 9,3 - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg Ts 24 18 19 120 250 500 2500
2,6-Dichlorobenzamide mg/kg Ts <0,01 <0,01 <0,01 - - - -
Atrazine mg/kg Ts <0,01 <0,01 <0,01 - - - -
Dichlobenil mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Dicofol, p,p mg/kg Ts <0,001 0,001 <0,001 - - - -
Imidacloprid mg/kg Ts <0,01 <0,01 <0,01 - - - -
Pirimicarb mg/kg Ts <0,01 <0,01 <0,01 - - - -
Prochloraz mg/kg Ts <0,01 <0,01 <0,01 - - - -
Tetradifon mg/kg Ts <0,001 <0,001 <0,001 - - - -
Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01
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Uppdragsnummer: 10309172
Elleholms tomatodling

Bilaga: 3

Livsmedels-
verket***

20WGV1 20WGV2
Bakgrundshalter
opåverkat, ytliga
jordgrundvattnet

1: mycket
låg halt,
ingen el
obetydlig
påverkan

2: låg halt,
måttlig

påverkan

3: måttlig
halt,

påtaglig
påverkan

4: hög halt,
starkt

påverkat

5: mycket
hög halt,

stark
påverkat

Dricksvatten,
otjänligt

Ämne
Glyfosat µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
AMPA µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Atrazine µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Atrazine-desethyl µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Atrazine-desisopropyl µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Atrazin-2-hydroxy µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Bentazone µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Cyanazine µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
2,6-Diklorbenzamid µg/l 0,81 1,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
2,4 D µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Diclorprop µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Diuron µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Fluroxypyr µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Imidacloprid µg/l <0,010 0,02 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Isoproturon µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Klopyralid µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Kvinmerac µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
MCPA µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Mekoprop µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Metazaklor µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Terbuthylazine µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Pirimicarb µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Propyzamide µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Terbutylazin-2-hydroxy µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
Terbutylazin-desetyl µg/l <0,010 <0,010 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,1
S:a kvantifierade Bek.medel µg/l 0,81 1,12 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,5 0,5
*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.
***Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30.

SGU Rapport 2013:01*
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-312432-01

EUSELI2-00829908
Í%SQbÂÂZp{0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309664

WSP Env. Mark och Vatten - 

Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]

Patrik Lindgren

Box 503

391 25 KALMAR Kundnummer: SL8437511

Provbeskrivning:

177-2020-12070215Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,3

2020-12-03

Patrik Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-04

Utskriftsdatum: 2020-12-18

2020-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Elleholm SP delområde 1

Provtagningsplats: 10309664

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts5.4Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.1TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts3.4DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.4DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.8DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts20DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts40DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

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. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.6Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.5Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

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. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<1.0Dichlobenil a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<1.0Dicofol, p,p a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<10Imidacloprid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Pirimicarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prochloraz a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Tetradifon a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

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. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-312433-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309664

WSP Env. Mark och Vatten - 

Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]

Patrik Lindgren

Box 503

391 25 KALMAR Kundnummer: SL8437511

Provbeskrivning:

177-2020-12070216Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,3

2020-12-03

Patrik Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-04

Utskriftsdatum: 2020-12-18

2020-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Elleholm SP delområde 2

Provtagningsplats: 10309664

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts4.8Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.7TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.9DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.2DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts10DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts41DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts70DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

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. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.1Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.0Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.9Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

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. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<1.0Dichlobenil a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts1.0Dicofol, p,p a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<10Imidacloprid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Pirimicarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prochloraz a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Tetradifon a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

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. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

588



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309664

WSP Env. Mark och Vatten - 

Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]

Patrik Lindgren

Box 503

391 25 KALMAR Kundnummer: SL8437511

Provbeskrivning:

177-2020-12070217Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,3

2020-12-03

Patrik Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-04

Utskriftsdatum: 2020-12-18

2020-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Elleholm SP delområde 3

Provtagningsplats: 10309664

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts4.0Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.3TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.1DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.4DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.4DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts7.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts29DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts50DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

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. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.99Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.6Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

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. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<1.0Dichlobenil a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<1.0Dicofol, p,p a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<10Imidacloprid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Pirimicarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prochloraz a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Tetradifon a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

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. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309664

WSP Env. Mark och Vatten - 

Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]

Patrik Lindgren

Box 503

391 25 KALMAR Kundnummer: SL8437511

Provbeskrivning:

177-2020-12070295Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

13

2020-12-03

Patrik Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-04

Utskriftsdatum: 2020-12-18

2020-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20WGV1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Glyfosat a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010AMPA a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l0.812,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Pirimicarb a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Propyzamide a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

593



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-312798-01

EUSELI2-00829933
Í%SQbÂÂZtk'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309664

WSP Env. Mark och Vatten - 

Kalmar/Karlskrona/Växjö [3155]

Patrik Lindgren

Box 503

391 25 KALMAR Kundnummer: SL8437511

Provbeskrivning:

177-2020-12070296Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

13

2020-12-03

Patrik Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-04

Utskriftsdatum: 2020-12-18

2020-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20WGV2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Glyfosat a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010AMPA a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l1.12,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-312798-01

Í%SQbÂÂZtk'Î

EUSELI2-00829933

µg/l0.020Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Pirimicarb a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Propyzamide a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Ritningsunderlag
Ortofoto erhållet från Lantmäteriet

Koordinatsystem
Koordinater i SWEREF991500

SKALA NUMMER BET

UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

10309172 P.Lindgren P.Lindgren

Oscar Häggström

M1

Miljöteknisk markundersökning
Provtagningspunkter i plan

Elleholm 35:1
Karlshamns kommun

2020-12-09

(A3)

WSP Sverige AB
Avdelning 3155 Mark och Vatten
Södra Malmgatan 10
391 25 KALMAR
Tel:  +46 (0)10-722 50 00  
www.wspgroup.se

Delområde 1

Delområde 3

Delområde 2

20WGV02

20WGV01

1:2 000

Grundvattenrör

Störd jordprovtagning

Delområden

Fastighetsgräns

¯

0 50 100 150 20025
Meter

Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem

Förklaringar
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-23 Dnr: 2018/3823 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - Robert 
Sandelin (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Robert Sandelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Sandelin (S) har i mail 2021-11-08 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Robert Sandelin (S) 2021-11-08. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från:  Robert Sandelin[robert.sandelin@karlshamn.se] 
Skickat:  08.11.2021 11:33:59 
Till:  Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se] 
Ämne:  KN 
 
 
 
 
Hej! 
Jag vill av personliga skäl avsluta mitt uppdrag som ersättare i 
kulturnämnden. 
Med vänliga hälsningar 
Robert Sandelin 

598



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - 
Mohamed Albuhaisi (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Mohamed Albuhaisis (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Mohamed Albuhaisi (L) har i mail 2021-11-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Mohamed Albhuaisi (L) 2021-11-10 
 
Beslutet skickas till 
 
 
Länsstyrelsen 
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan  
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Mohamed Albuhaisi (albuhaisi1@gmail.com)
Skickat: 10.11.2021 10:44:00
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: 

Ämne: Avsluta uppdrag
Bifogad fil: 

Extern avsändare: Därför behöver du vara lite extra försiktig. Klicka inte på några länkar eller öppna bifogade filer
om du känner dig osäker på avsändaren eller innehållet. Om du behöver hjälp, kontakta IT tel. 1137

 

Hej!
Jag vill avsluta mitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i liberalerna. Jag har heller ingen utrustning som tillhör
liberalerna.
Mvh 
Mohamed Albuhaisi
680505-1858
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Iman 
Omairat (-) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Iman Omairats (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat (-) har i mail 2021-11-21 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Iman Omairat 2021-11-21. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan  
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare 
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Från: Iman Omairat (Iman.Omairat@karlshamn.se)
Skickat: 21.11.2021 22:49:31
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse 
Bifogad fil: 

Hej!
Jag vill avsäga mig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

MVH
Iman Omairat

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Ingrid 
Eriksson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Ingrid Erikssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Eriksson (V) har i mail 2021-11-22 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ingrid Eriksson (V) 2021-11-22. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan  
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare 
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Trensum
202L-1.r-22

KAitl-:. r . .,,,,ltiviviU N
KOMMt.1h,,,.,. :;; iir.i

rN K 2071 -11- 2 tr

DNR.20-!81 zzes
Tru
Kommunfullmåiktige i Karlshamns kommun

Med stöd ilav kommunallagen 4:e kap. förtroendevalda.
Uppöagets upphörande paragraf 6.

Ber håirmed kommunfulhnäktige att befria underrecknad från uppdraget
som ersättare efter Jan-Olof Bloom, Våinsterpartiet i kommunfullmåiktige
Karlshamns kommun.

Bakgrund till ärendet.
Jag har fått meddelande från valmyndigheten att jag
uBetts till ersättare i kommunfulhnåiktige i Karlshamn fran den L9 november
2021till den L4:e oktober 2022.
Diarienummer 5480-202 1.

Eftersom jag grck ur viinsterpartiet våren 2021 och således inte låingre iir
medlem i partiet åir deua inte låingre aktuellt.
Avsäger mig håirmed uppdraget. Har även idag meddelat låinsstyrelsens valnåimnd detta besked.

Med vrinlig hiilsning

Ingrid Eriksson f . 54IL05-27 48
Skäppevägen L2
37470 Trensum
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-11-26 Dnr: 2018/3940 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Hamn AB och Karlshamns 
Kombiterminal AB – Thomas Qvarnström (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Ted Olanders (MP) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot i 
Karlshamns Hamn AB och Karlshamns Kombiterminal AB till protokollet. 
 
att välja Thomas Qvarnström (MP) som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB 
och Karlshamns kombiterminal AB fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) har i mail 2021-11-23 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Karlshamns Hamn AB och Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen har meddelat att Miljöpartiet nominerar 
Thomas Qvarnström (MP) som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och 
Karlshamns kombiterminal AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ted Olander (MP) 2021-11-23 
 
Mail från Charlott Lorentzen 2021-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Ted Olander (Ted.Olander@karlshamn.se)
Skickat: 23.11.2021 18:48:03
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Uppsägning ifrån hamnens styrelse
Bifogad fil: 

Hej Aili,
Jag behöver avsäga mig uppdraget ifrån hamnens styrelse.

Mvh,

Ted Olander
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Från: Charlott Lorentzen (Charlott.Lorentzen@karlshamn.se)
Skickat: 01.12.2021 20:06:14
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Byte av ledamot i styrelsen för Karlshamns Hamn
Bifogad fil: 
Hej Aili,
Ted Olander har meddelat att han inte längre har möjlighet att sitta som ledamot i styrelsen för Karlshamns
Hamn.
 
Vi vill därför ersätta Ted Olander med Thomas Qvarnström på denna plats.
 
 
Med vänlig hälsning
Charlott Lorentzen
 

607



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-02 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (omsorgsnämnden) - Una 
Qvarnström (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i socialnämnden (omsorgsnämnden) utse Una Qvarnström (MP). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-04 att bevilja Ted Olander (MP) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Charlott Lorentzen (MP) har i mail 2021-12-01 nominerat Una Qvarnström (MP) till ny 
ersättare i socialnämnden (omsorgsnämnden). 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 130/2021 Entledigande från uppdraget som ersättare 
i omsorgsnämnden - Ted Olander (MP) 
Mail från Charlott Lorentzen (MP) 2021-12-01 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Väggahallen, klockan 15:00-19:15  ajournering 17:45-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 1:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) §§ 119-142 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 2(3) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustafson  
Kerstin Linde  
Göran Svensson 
Inger Löfblom Sjöberg 
Britt Kilsäter  
Andreas Green 
Iman Omairat 
Laila Johansson 
Veronika Hertelendy  

(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(M) 
(M) 
(-) 
(KD) 
(V) 

Marie Sällström (S) 
Kenneth Hake (S) 
Tommy Persson (S) 
Linda Winnetoft (S) 
Catarina Flod (M) 
Ulla Olofsson (M) 
Emmanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Moma Merzi (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Stefan 
Sörensson (L) och Lennart Ung (KD). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare  

Paragrafer §§ 113-142  

Utses att justera Lena Sandgren (S), Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-10-08 

   
Sekreterare Herman Persson  
 
 

  

Ordförande Digital signatur  
 Gertrud Ivarsson      
   
Justerande Digital signatur Digital signatur 
                              Lena Sandgren         Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-10-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-10-08 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 3(3) 

 

§ 130 Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden – Ted 
Olander (MP) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla Ted Olanders (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) har i skrivelse 2021-08-12 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ted Olander (MP) 2021-08-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Från: Charlott Lorentzen (Charlott.Lorentzen@karlshamn.se)
Skickat: 01.12.2021 18:41:46
Till: Aili Martinsson
Kopia: Helene Nordin

Ämne: Ersättare i socialnämnden
Bifogad fil: 
Hej Aili,
Vi vill tillsätta vår vakanta ersättarplats i Socialnämnden med Una Qvarnström på nästkommande
Kommunfullmäktige.
 
Tack!
 
 
Med vänlig hälsning
Charlott Lorentzen
 

612



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-03 Dnr: 2018/3929 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Lisiana Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny huvudman i Sparbanken i Karlshamn utse Lisiana Nurhadi (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-04 att bevilja Britt Karlsson (SD) avsägelse från 
uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sverigedemokraterna har 2021-12-02 nominerat Lisiana Nurhadi (SD) till ny huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 127/2021 Entledigande från uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn – Britt Karlsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Väggahallen, klockan 15:00-19:15  ajournering 17:45-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 1:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) §§ 119-142 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 2(3) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustafson  
Kerstin Linde  
Göran Svensson 
Inger Löfblom Sjöberg 
Britt Kilsäter  
Andreas Green 
Iman Omairat 
Laila Johansson 
Veronika Hertelendy  

(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(M) 
(M) 
(-) 
(KD) 
(V) 

Marie Sällström (S) 
Kenneth Hake (S) 
Tommy Persson (S) 
Linda Winnetoft (S) 
Catarina Flod (M) 
Ulla Olofsson (M) 
Emmanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Moma Merzi (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Stefan 
Sörensson (L) och Lennart Ung (KD). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare  

Paragrafer §§ 113-142  

Utses att justera Lena Sandgren (S), Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-10-08 

   
Sekreterare Herman Persson  
 
 

  

Ordförande Digital signatur  
 Gertrud Ivarsson      
   
Justerande Digital signatur Digital signatur 
                              Lena Sandgren         Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-10-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-10-08 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 3(3) 

 

§ 127 Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn – 
Britt Karlsson (SD) 2018/3929 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Britt Karlsson (SD) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sparbanken i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail 2021-08-31 avsagt sig uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-02 Dnr: 2021/447 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-12-13  
 
 
Handlingar för kännedom december 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2021-10-26--2021-12-02 
 
2021/156 2021-11-29 KF Olofström § 102 – Avsägelse/fyllnadsval som ordförande i 
revisorerna – Ivan Todorov (PPO) 
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 173 - Taxor för myndighetsutövning år 2022 - 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 174 - Förslag till reviderade föreskrifter för 
avfallshantering samt taxa 2022  
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 175 – Miljötaxa 2022- Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 176 - Strålskyddstaxa 2022 - Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet  
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 177 - Livsmedelstaxa 2022 - Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet  
 
2021/2818 2021-11-30 KF Sölvesborg § 178 - Timavgift 2022 - Miljöförbundet Blekinge 
Västs verksamhet  
 
2020/3274 2021-11-01 Protokollsutdrag krisledningsnämnden § 26/2021 Förslag 
rörande återgång till digitala nämnd- och fullmäktigesammanträden 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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