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Varför görs en undersökning? 
En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. 
Miljöbalken reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I 
miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande 
miljöpåverkan. 
 
Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång 
komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på 
planförslaget kan komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under 
planarbetets gång. 
 
Planuppdraget 
Bakgrund  
Hösten 2018 inkom två ansökningar om planbesked gällande önskemål om förtätning i 
kvarteret Möllebacken i centrala Karlshamn. En ansökan kom från Karlshamns kommun 
genom kommunstyrelsen och en ansökan från det kommunala bostadsbolaget 
Karlshamnsbostäder AB (KABO). Byggnadsnämnden beslutade i oktober 2018 att pröva 
ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Syfte 
Det huvudsakliga syftet med den aktuella planläggningen är att utreda möjligheten att 
förtäta Möllebacken med fler bostäder och samtidigt se utveckla ute- och trivselmiljön i 
området. Detaljplanen syftar på så vis till att skapa fler centrumnära bostäder som integreras 
med, och planeras utifrån, de kulturella värden Karlshamns innerstad har. 
 
Läge och avgränsning 
Planområdet ligger i Karlshamns innerstads 
sydöstra del och är cirka 3,7 hektar stort. 
Möllebacken gränsar till Regeringsgatan i öst, 
Bodekullsvägen i norr och Drottninggatan i väst. I 
söder gränsar Möllebacken till Näsgränden, ett 
område med varierande stadsbebyggelse i liten 
skala. 
 
Planområdet omfattar fastigheterna:  

• Trosa 10, Nybro 1 och Alingsås 28 (ägs av 
KABO) 

• Simrishamn 21 (privat fastighetsägare) 
• Simrishamn 14 och del av Karlshamn 2:1 

(ägs av Karlshamns kommun)  
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Nuvarande markanvändning 
Trosa 10 och Alingsås 28 
Fastigheterna används för 
bostadsändamål. På Trosa 10 finns sex 
stycken flerbostadshus i två olika 
storlekar. På Alingsås 28 finns också 
sex stycken flerbostadshus men med 
samma våningsantal. På båda 
fastigheter finns hus mellan 2 och 6 
våningar. Husen är luftigt placerade 
med stora ytor för utevistelse mellan 
byggnadskropparna.  
 
Nybro 1  
Största delen av Nybro 1 används för 
parkering på mark. Där finns en 
byggrätt i för garagehus, något som 
ännu inte genomförts.  
 
Simrishamn 21 
Fastigheten är i gällande detaljplan 
reglerad som allmänt ändamål men 
nyttjas för bostadsändamål för privat 
bruk.  
 
Simrishamn 14 
Delar av fastigheten nyttjas för 
förskola. Resterande delar oanvända 
grönytor.  
 
Karlshamn 2:1 
Fastigheten innefattar hela 
innerstadens gatustruktur och 
allmänna platser. I planområdet 
används fastigheten för spontanlek genom en fotbollsplan som finns på fastigheten. Övriga 
gatustrukturer i planområdet omfattas även dem av fastighet Karlshamn 2:1.  
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Gällande planer 
Översiktsplan Karlshamn 2030 
I kommunens översiktsplan från 2015 ingår Möllebacken i utvecklingsområde ”A1. 
Stadskärnan”. I stadskärnan vill kommunen utveckla ny bebyggelse med hög arkitektonisk 
kvalitet i de luckor som finns i innerstadens byggnadsstrukturer. Höga kulturhistoriska 
värden ska bevaras med hjälp av Karlshamns Bevarande- och utvecklingsplan, vilken är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad (BUP) pekas det aktuella 
planområdet ut som fastigheter med ett visst kulturhistoriskt värde (vilket är den lägsta 

klassificeringen på skalan) där modern storskalig 
bebyggelse möter äldre småskalig bebyggelse.  
 
Det finns stora utvecklingspotentialer i 
Möllebacken, främst gällande utemiljön och 
anslutande gaturum på fastigheterna Trosa 10 
och Nybro 1. Nybro 1 pekas ut som potentiell 
plats för ny bebyggelse upp till fyra våningar. 
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Detaljplan 
Planområdet berör två stycken stadsplaner, A238 från 1970 och A273 från 1974. 
Avgränsningen för den föreslagna detaljplanen markeras med vit markering i illustrationen 
för att visa hur stor del av de två planerna som kommer ersättas med om planförslaget 
vinner laga kraft.  
 

 
På Nybro 1 finns det en outnyttjad 
byggrätt för en garagebyggnad med 
en maximal byggnadshöjd på 13,5 
meter över stadens nollplan. 
 
På Trosa 10 finns det 6 stycken 
byggrätter som alla omges av 
ringprickad mark där överbyggd 
gård och annan terrassbyggnad 
tillåts. Byggnadernas maximala tillåtna höjd varierar från 13,5 meter till 24,5 meter från 
stadens nollplan. 
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Alingsås 28 regleras i båda stadsplanerna enligt illustrationen ovan. I norra delen tillåts 
byggnader som är maximalt 25,5 meter i byggnadshöjd från stadens nollplan. I södra delen 
av fastigheten är husen reglerade till maximal 22,0 respektive 23,5 meter över stadens 
nollplan.  
 
Den privatägda fastigheten Simrishamn 21 och den kommunägda fastigheten Simrishamn 14 
regleras i den gällande stadsplanen som ”A1” vilket innebär en markanvändning för allmänt 
ändamål där byggnader med en våning tillåts.  
 
På Simrishamn 14 finns bland annat en planenlig förskola men på Simrishamn 21 finns en 
byggnad som idag används för privat bostadsändamål och är därmed planstridig. 
 
Ställningstagande 
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan 
sårbarhet 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 eller medföra risker för människors hälsa och miljö. 
Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver 
upprättas.  
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gällande regleringar och skyddsvärden  
 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB 
Berör planen: 
 

Ja Nej Kommentarer 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

 x  

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

x  Området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård vilken kommer beaktas 
med bland annat hjälp av kommunens 
bevarande- och utvecklingsplan. 
Riksintresset kommer bland annat 
påverka utformning på husen samt 
våningshöjd.  

Område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet? 

 x  

Område av riksintresse för 
friluftsliv? 

 x  

Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

x  Området fallet inom riksintresset men 
anses inte påverka det negativt.  

Område av riksintresse för 
yrkesfiske? 

 x  

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 x  

Område av riksintresse för 
försvarsmakten? 

x  Områden med särskilt behov av 
hinderfrihet. Planförslaget medger inte 
några byggnader som påverkar intresset 
negativt 

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 
 

 x  
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Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsplan?   x  
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 x  

Biotopskydd, viktiga biotoper?   x  
Rödlistade, hotade arter?   x  
Ekologiskt känsliga områden?  x  

 
Natura 2000?  x  
Nationalpark?  x  
Naturreservat?  x  
Naturminne?  x  
Djur-/växtskyddsområde?  x  
Strandskyddsområde?  x  
Vattenskyddsområde?  x  
Landskapsbild?  x  
Annan känslig eller värdefull natur?  
 
 
 
 
 
 

x  I planområdet finns fem stycken 
utpekade skyddsvärda träd som i 
detaljplanen ska skyddas från att sågas 
ner.     

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

x  Det finns inga direkta fornlämningar i 
planområdet men hela området är av 
kulturhistoriskt intresse då det tillhör 
Karlshamns stadskärna som är utpekat 
riksintresse för kulturmiljövård, 
Karlshamn [K6].  

Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

x  Planområdet omfattas av 
plandokumentet ”bevarande- och 
utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad”, även kallad BUP som är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
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Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

x  Bebyggelsen på Möllebacken följer en 
tidstypisk arkitektur där flerbostadshusen 
är ritade av Hanna Victorson med, för 
henne typiska, fasader i mörkt tegel. 
Husen har flacka sadeltak, entrépartier i 
trä och balkongfronter av betong.  
 
Byggnaderna omges av äldre trähus av 
varierande storlek vilka är anpassade till 
terrängen med sina oregelbundna 
gårdar.  
 

Viktiga kulturvärden?  x  Området präglas av viktiga kulturvärden 
även om samtliga byggnader inom 
planområdet i BUP:en är klassade att ha 
”ett visst kulturhistoriskt värde” (den 
lägsta klassificeringen).  
 
Hur kulturmiljön ska bevaras och 
utvecklas kommer utredas vidare i takt 
med att planförslaget tas fram.  
 

Kulturreservat?  
 

 x  
 
 

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, 
5) Skyddande ozonskikt, 6) Säker 
strålmiljö, 7) Ingen övergödning, 8) 
Levande sjöar och vattendrag, 9) 
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav 
i balans, 11) Myllrande våtmarker, 
12) Levande skogar, 13) Ett rikt 
odlingslandskap, 14) storslagen 
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 
16) Ett rikt växt- och djurliv?  

x  Begränsad miljöpåverkan 
 Fler bostäder planeras vilka kommer 
generera fler bilar i området. För att 
begränsa bilens framkomlighet och för 
att utnyttja platsens nära läge till 
kollektivtrafik kommer parkeringsnormen 
ses över i detaljplanen.  
 
God bebyggd miljö  
I ansökan om detaljplanen framgick det 
att det finns en önskan att bygga på den 
befintliga fotbollsplanen. En tätortsnära 
grönyta för spontanlek kommer i så fall 
försvinna. Huruvida grönytan kommer 
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 exploateras eller bevaras kommer 
utredas när plankarta och 
planbeskrivning tas fram.  
 

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 x  

 
Planens påverkan på miljön 
Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

x  Beroende på höjden på de planerade 
byggnaderna kommer utsikten från 
omkringliggande byggnader begränsas. 
(Se bilder från volymstudie i slutet av 
dokumentet). Möllebacken ligger redan 
på en höjd så högre byggnader kommer 
kunna ses från långt håll. Det är därför 
viktigt att anpassa byggnadshöjderna till 
både omkringliggande byggnader men 
även till stadskärnans landskapsbild.   
 

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 x Det anses inte finnas någon sådan i 
planområdet.  
  

Mark  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 x  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

 x På delar av planområdet finns 
förutsättningar för ras och skred (främst 
längs Regeringsgatan vid Trosa 10). Det 
Kan därför krävas en geoteknisk 
utredning för att fastställa möjligheten 
att exploatera fastigheten med fler eller 
högre byggnader.  

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 x  

Ändring av topografin?   x  
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Ökad erosion?   x  
Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

x  Den största förändringen planeras på 
befintlig fotbollsplan där istället 
bostadshus kan komma att planeras. Det 
är dock inte fastställt hur planförslaget 
kommer att se ut.  
 

Vatten  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

 x  

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens 
och mängd av ytvattenavrinning? 
Behöver åtgärder vidtas för att 
hantera dagvatten?  

x  En ökad mängd hårdgörande yta kommer 
påverka områdets förmåga att infiltrera 
dagvatten. Det kommer därför krävas en 
dagvattenutredning för att undersöka 
konsekvenserna av planförslaget.  

Förändring av grundvattnets 
kvalitet, flödesriktning, mängd eller 
frekvens?  

 x  

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 x  

Att människor eller egendom utsätts 
för risker i samband med 
översvämning?  

x  Fastigheten Nybro 1 (där ett bostadshus 
föreslås) är utpekad som 
lågpunktsområde vid kraftiga skyfall, 
vilket betyder att det kan bli 
vattensamlingar där vid omfattande 
nederbörd.  

Att enskilda avlopp krävs i området? 
Är området särskilt känsligt med 
tanke på dessa?  

 x  
 
 

Luft  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

 x  

Obehaglig lukt?   x  
Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

 x  
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Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande 
medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?   x  
Positiva eller negativa förändringar 
för växt- och djurarter/samhällen? 

 x  

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   x  
Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 x  

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  En tätare innerstad medför en mer 
koncentrerad befolkning, vilket i sin tur 
medför minskade resor mellan bostad, 
service, arbete med mera.  

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

x   

 
Planens påverkan på hälsan 
Rekreation och rörligt friluftsliv  
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

x  Det finns önskemål om att bebygga 
befintlig fotbollsplan, vilket gör att en yta 
för spontanlek skulle försvinna. Det är 
viktigt att utreda hur den ytan kan 
ersättas för att funktionen inte helt ska 
försvinna i området.   

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 x  

Störningar och risker 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  x  Fler bostäder genererar fler bilar, vilka 
antas generera ökade bullernivåer i 
området.  
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Risk för vibrationer?  x  Eventuellt under genomförande och 
exploatering.  

Bländande eller störande ljus?   x  
Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 x  

Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

 x  

Risk för olycka eller utsläpp av 
hälso-/miljöfarliga ämnen eller 
strålning?  

 x  

Farliga arbetsmiljöer?   x  
Påverkan på folkhälsoeffekter?   x  
Påverkan på förorenad mark? x  På gammalt flygfoto från 1960 syns det 

att det fanns flera byggnader på ytan 
som idag används som 
fotbollsplan/spontanlek. Den ytan 
behöver utredas med avseende på 
markföroreningar i det fortsatta 
planarbetet då man inte vet vilken typ av 
byggnader som fanns där och om de kan 
ha genererat någon påverkan på 
markförutsättningarna.  

Närhet till djurhållning?  x  
 
Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

x  En förtätning planeras inom Möllebacken 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

x  Fler byggrätter kommer planeras i 
området, vilket kommer förändra mark- 
och vattenanvändningen 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

x  Delar av gällande detaljplan/stadsplan 
kommer förändras, främst från allmänt 
ändamål till bostadsändamål. Men även 
från garageändamål på Nybro 1 till 
bostadsändamål.  

Påverkan på andra tänkta projekt?  x  
Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

x  Planförslaget möjliggör en utbyggnad av 
Möllebackens förskola 
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Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

x  AAK:s närhet är något som måste 
beaktas i planen 

Befolkning 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?   x  
Högre jämställdhet?   x  
Bättre tillgänglighet?  x  Området planeras öppnas upp ned till 

Regeringsgatan vilken skapar en bättre 
tillgänglighet och framkomlighet från 
omkringliggande bostadsområden.  

Bättre service?   x  
Ökad trygghet?  x  Planförslaget kommer generellt sikta på 

att öka tryggheten i området.  
Transporter och kommunikationer 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

 x  

Påverkan på parkeringsmöjligheter?  x  En parkeringsyta planeras försvinna och 
istället möjliggöra bostäder. Det är viktigt 
att parkeringsmöjligheterna inte helt 
försvinner för de befintliga, och de 
planerade, bostäderna.  

Ökad trafikfara?  x  
Barriäreffekter?  x Snarare tvärt om, planförslaget ämnar 

minska barriäreffekter mot 
Regeringsgatan.  

Energi 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

 x  

Behov av nya system för 
distribution? 

 x  

Naturresurser 
Kan planens genomförande 
medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 x  
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Ianspråktagande av jordbruksmark?  x  
Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

 x  

 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Emina Kovacic    Anna Söderström 
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef   Planarkitekt 
 
Bilaga: Foton från platsbesök 2019-02-08 samt volymstudie. Röda byggnader illustrerar 
föreslagen bebyggelse/påbyggnationer. Punkthuset i illustrationerna är 6 våningar.  
 
 

  
Blick från vattnet söder om planområdet 
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Perspektivbild från Östra piren 
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Blick från nordost 
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Befintlig fotbollsplan 
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Befintlig innergårdsmiljö 
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