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Detaljplan för del av fastigheterna Tostarp 14:19 och 4:55, Asarum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 

  
Figur 1 Ungefärlig avgränsning av detaljplaneområde 
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Varför görs en un dersökning? 
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  
Sökanden ansökte om planläggning för fastigheten Tostarp 14:19 den 16 februari 2022.  
Byggnadsnämnden ställde sig den 13 april 2022 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
Efter beslut om planbeskedet har avgränsningen av planen utökats så att även Tostarp 4:55 ingår i 
detaljplanen.  
 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål för flertalet av byggnadstyper, exempelvis i 
form av enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus eller marklägenheter på fastigheterna Tostarp 14:19 
och 4:55. Totalt möjliggörs cirka 60 nya bostäder inom planområdet om samtlig kvartersmark för 
bostäder exploateras. Med hänsyn till områdets topografi och beskaffenhet samt en gemytlig 
utformning av detsamma är det dock mer sannolikt att antalet bostäder blir lägre än så.  
 

Läge och avgränsning 
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Tostarp 14:19 och Tostarp 4:55. Planområdet ligger cirka 700 
meter från Asarum centrum och ansluter i söder till Flygfältsvägen. Planområdet är beläget intill de 
västra delarna av Asarums tätort och gränsar i öster till befintlig bostadsbebyggelse och i söder till 
område där nya bostäder är under uppförande. Norr och väster om planområdet finns 
jordbruksmark. Längs västra fastighetsgränsen sträcker sig en bäck. Planområdet är cirka 2,7 hektar 
stort. 
 
Nuvarande markanvändning 
Tostarp 14:19 har tidigare varit bebyggd med flera växthus. De är nu rivna och marken är sedan dess 
sanerad. Den mark som inte varit bebyggd på Tostarp 14:19 har tidigare använts som 
odlingsmark/beteshage. Idag är marken inom planområdet till största del obebyggd, med undantag 
för befintlig bostadsbebyggelse på Tostarp 4:55. En väg angör fastigheten och ansluter till 
Boställsvägen öster om planområdet. Vidare utgörs marken inom planområdet till största del av 
artfattig och näringspåverkad vall. På den yta där det tidigare stått växthus återfinns idag blomrik 
ruderatmark.  
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Gällande planer 
Översiktsplan 
Planområdet ligger inom delområde B7 – Torarp, i kommunens översiktsplan, i gräns med delområde 
B2 - Kransbebyggelsen i Asarum. Inom B7 är den huvudsakliga utvecklingsinriktningen i 
översiktsplanen idrott och friluftsliv och inom B2 anges att man ska se över möjligheterna att förtäta 
och komplettera den befintliga tätortsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse som bostäder 
och verksamheter. 
 
Då marken sedan tidigare till viss del varit ianspråktagen för bebyggelse och har en direkt närhet till 
befintlig tätortsbebyggelse och infrastruktur bedöms planförslaget vara förenligt med 
översiktsplanens intentioner. Detta då ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse, även inom B7.  
 

Detaljplan 
Den aktuella fastigheten är inte sedan tidigare detaljplanelagd. Fastigheten gränsar dock till planlagd 
mark i söder och öster. I söder finns en detaljplan som fick laga kraft i januari 2011. Planen reglerar i 
gräns med nu aktuell fastighet mark för bostäder i form av friliggande villor, parhus, radhus och 
kedjehus med en högsta nockhöjd på 8,5 respektive 5,5 meter samt en yta för parkering på allmän 
plats. I detaljplanen finns en lokalgata som leder fram till Tostarp 14:19. Österut finns en äldre 
byggnadsplan från 1960, ändrad i och med beslut 2017, som reglerar bostadsändamål för en- och 
tvåbostadshus med en högsta nockhöjd på 8,5 meter.  
 

Ställningstagande 
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att 
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant 
större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver 
upprättas.  
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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  

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

 x  

Område av riksintresse för friluftsliv?  x Nej. Planområdet ingår dock i Länsstyrelsens 
områden av intresse för friluftslivet. Detta 
intresse bedöms dock inte påverkas.  

Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

 x  

Område av riksintresse för yrkesfiske?  x  
Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 x  

Område av riksintresse för 
totalförsvaret? 

x  Planområdet omfattas av riksintresse för 
lågflygningsområde med påverkansområde, 
MSA-område för luftrum. Planförslaget 
bedöms dock inte påverka riksintresse för 
riksintresset. 

Område av riksintresse för 
kommunikationer? 

x  Planområdet omfattas av riksintresse för 
kommunikationer inom MSA-område för 
Ronneby flygplats. Planförslaget bedöms 
dock inte påverka riksintresset. 

Område av riksintresse för värdefulla 
ämnen och material? 

 x  

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsprogram?   x  
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

 x  

Biotopskydd, viktiga biotoper?   x I planområdets södra gräns finns en stenmur. 
I planförslaget är områdets tillfart tänkt 
söderifrån, i anslutning till Flygfältsvägen, via 
den plats där stenmuren är belägen. 
Generellt biotopskydd gäller vid stenmurar 
som med minst en sida gränsar till 
jordbruksmark. Enligt Länsstyrelsen omfattas 
given stenmur dock inte av biotopskydd. En 
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eventuell rivning av stenmuren ska dock 
anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt 
12 kap 6§ miljöbalken. 
 
Torarpsbäcken längs planområdets västra 
gräns omfattas också av generellt 
biotopskydd, som småvatten i 
jordbruksmark. Då strandskyddet till viss del 
är kvar och planområdesgränsen är 
lokaliserad en utanför det kvarvarande 
strandskyddet bedöms bäcken inte påverkas 
under förutsättning av dagvattnet hanteras 
på ett miljömässigt bra sätt.  

 
Den före detta åkerholme som återfinns i 
gränsen mellan Tostarp 4:55 och 4:21 
bedöms inte längre uppfylla definitionen av 
en åkerholme och omfattas således inte av 
biotopskydd. Densamma förväntas heller 
inte påverkas av ett plangenomförande. 

Rödlistade, hotade arter?   x Vid platsbesök noterades inga 
naturvårdsarter och således inga rödlistade 
arter inom planområdet. Det finns inte heller 
några sådana arter inrapporterade rörande 
planområdet sedan tidigare i Artportalen 
(2023-03-07). 

Ekologiskt känsliga områden?  x  
Natura 2000?  x  
Naturreservat?  x  
Naturminne?  x  
Djur-/växtskyddsområde?  x  
Strandskyddsområde? x  Strandskydd från närliggande bäck. 

Strandskyddet är dock upphävt inom 
planområdet, för båda fastigheterna.  

Vattenskyddsområde?  x  
Landskapsbildskydd?  x  
Annan känslig eller värdefull natur?   x 

Vid platsbesök noterades ett skyddsvärt träd 
inom planområdet. Det är en grov, gammal 
ek med en stamdiameter på över 80 
centimeter i brösthöjd och är invuxen av 
fertil murgröna. Eken är lokaliserad på 
fastigheten Tostarp 4:55. 
 

Den trädbeklädda kulle som återfinns i 
planområdets norra gräns, mellan Tostarp 
4:55 och Tostarp 4:21, bedöms ha ett visst 
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naturvärde. Varken det skyddsvärda trädet 
eller den trädbeklädda kullen bedöms dock 
påverkas negativt av planförslaget. 
 

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av kulturhistoriskt 
intresse?  

 x Uppe på den trädbeklädda kullen, mellan 
Tostarp 4:55 och Tostarp 4:21, återfinns 
mindre odlingsrösen. De bedöms dock inte 
påverkas av planförslaget.  
 
Stenmuren som löper längs områdets södra 
gräns bedöms inte ha något högre 
kulturhistoriskt intresse.  

Område som omfattas av bevarande- 
och utvecklingsplanen? 

 x  

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

 x  

Viktiga kulturvärden?   x  

Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för all 
planering:  
1) Begränsad klimatpåverkan 

 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 

x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delar av marken som bebyggs hade kunnat 
användas för livsmedelsproduktion, dock ej 
den tidigare förorenade ytan. Denna 
kvarvarande odlingsbara yta var således 
relativt liten, vilket innebär att produktionen 
inte skulle varit så effektiv. Därmed är 
påverkan begränsad.  
 
Planförslaget möjliggör vidare en utbyggnad 
av nya bostäder, vilket kan förväntas 
innebära en trafikökning. Planområdets 
lokalisering medger dock närhet till såväl 
kolletivtrafikförbindelser som gång- och 
cykelinfrastruktur, vilket kan ses som en 
möjlighet till mer hållbara transporter. 

 2) Frisk luft 

 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas 
 

 x Enligt genomförd trafikutredning riskerar ett 
plangenomförande inte ett överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft.  
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3) Bara naturlig försurning 

 
De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar 
 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

4) Giftfri miljö 

 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
 
 
 

x  Planarbetet har bidragit till att områdets 
markföroreningar har undersökts och 
åtgärdats.  

5) Skyddande ozonskikt 

 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
 
 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

6) Säker strålmiljö 

 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålning. 

 
 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

7) Ingen övergödning  x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 
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Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten.  
 
 
8) Levande sjöar och vattendrag 

 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 
 
 

 x Enligt genomförd dagvattenutredning 
riskeras inte miljökvalitetsnormerna för 
vatten att överskridas till följd av genomfört 
planförslag. I utredningen motiveras detta 
med att karaktären av den tillkommande 
exploateringen inte väntas ha en så stor 
påverkan på recipientens ekologiska och 
kemiska status, bland annat för att 
föroreningshalterna från sådana etableringar 
bedöms mycket låga och för att rening av 
dagvattnet sker i diken och dagvattendamm 
innan det led ut till Torarpsbäcken. 
Motiveringen utgår även från att 
avrinningsområdet är stort. 

9) Grundvatten av god kvalitet 

 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

10) Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

 
 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

 x Enligt dagvattenutredningen väntas inte ett 
genomförande av detaljplanen innebära att 
recipienten (Mieån) påverkas påtagligt. 
Vidare har de åtgärder som 
dagvattenutredningen föreslår 
(dagvattendiken) renande verkan. 
Dagvattnet från planområdet, som i 
förlängningen kan komma att nå havs- och 
kustvatten, bedöms således inte påverka 
givet miljömål negativt.  
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områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

 
11) Myllrande våtmarker 

 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 
 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

12) Levande skogar 

 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 
 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

13) Ett rikt odlingslandskap 

 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

 x Marken som tas i anspråk, ca 2,7 hektar, 
hade kunnat odlas på, åtminstone till viss 
del. Denna mark är dock inte stödberättigad 
idag och marken bedöms således inte vara 
brukningsvärd. Miljömålet bedöms därmed 
inte påverkas negativt.  

14) Storslagen fjällmiljö 

 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 

 x Frågan bedöms inte beröra givet 
planområde. 

15) God bebyggd miljö x  Detta är utgångspunkten i föreslagen 
utveckling. Genom att planera för en god 
bebyggd miljö kan detta miljömål påverkas 
positivt.  
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Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 

 
 
 
 
16) Ett rikt växt- och djurliv?  

 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd. 

 

 x Det område som bedöms vara viktigast för 
växt- och djurliv är Torarpsbäcken och den 
landremsa som återfinns i anslutning till 
densamma. Då planområdet är beläget med 
ett visst avstånd till bäcken och då landytan 
mellan bäcken och planområdet fortsatt ha 
strandskydd, bedöms inte miljömålet 
påverkas negativt av planens genomförande.   

Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några miljökvalitetsnormer?   x Nej. Genomförda utredningar påvisar att 
varken miljökvalitetsnormer för vatten eller 
luft överskrids till följd av planförslaget. 
Miljökvalitetsnormerna för buller överskrids 
huvudsakligen inte heller. Vid det tillfälle det 
gör det, bedöms det enligt trafikutredningen 
som godtagbart.  

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

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

x  Någorlunda förändrad landskapsbild 
eftersom öppen mark bebyggs med bostäder 
och parkering.  
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Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 x  

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 x  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och skred?  

 x En geoteknisk utredning har genomförts och 
den påvisar att det generellt inte 
förekommer några risker gällande stabilitet i 
området och att de geotekniska 
förutsättningarna för nya planerade 
konstruktioner bedöms vara goda. Det 
förekommer inte heller några generella 
risker för ras och skred inom planområdet. 
Utredningen poängterar dock att det bör 
finnas en säkerhetsmarginal till bäcken, för 
bebyggelse. Denna marginal uppnås genom 
plankartans användning Natur och genom 
planområdesgränsens avstånd till bäcken. 
 
Utredningen påvisar behovet av något olika 
förhållningssätt, beroende var inom 
planområdet bebyggelse avser uppföras.  
 
I planområdets nordvästra del, i den slänt 
som återfinns där, rekommenderas att 
byggnader anläggs på ny, väl packad, fyllning 
efter bortschaktning av matjord/organiskt 
material, med platta på mark utan 
grundförstärkning. Fyllningen 
rekommenderas läggas ut i god tid innan 
byggnader uppförs, så att eventuella 
sättningar i underliggande sand kan uppstå 
innan byggnation.  
 
I planområdets övriga delar kan byggnader 
anläggas på konventionellt på frostfritt djup 
på naturligt lagrade jordlager (sand/silt) eller 
på ny packad fyllning utan organiskt material, 
med platta på mark, utan grundförstärkning.  
 

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 x  

Ändring av topografin?   x Inte i betydande grad. En viss topografisk 
förändring kan förväntas till följd av 
markförberedande arbete och 
genomförande.  

Ökad erosion?   x  
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Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

x  Öppen mark kommer bebyggas med 
bostäder (och parkering).  

Vatten  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

 x Dagvattenutredningens åtgärdsförslag 
innebär rening och fördröjning av dagvatten 
genom dagvattendiken (inom planområdet) 
och dagvattendamm (utanför planområdet). 
Vidare bedöms planförslaget inte komma att 
påverka MKN för vatten, enligt 
dagvattenutredningen. Sammantaget är 
således bedömningen att ytvattnets kvalitet, 
strömmar, riktning och mängd inte kommer 
att påverkas.  
 

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

x  Andelen hårdgjord yta i området kommer att 
öka i samband med att området exploateras, 
vilket i förlängningen påverkar 
infiltrationsförmågan. I planförslaget regleras 
dock minsta andel av fastighetsarea som ska 
vara genomsläpplig, vilket syftar till att säkra 
tillräcklig infiltrationsförmåga.  
 
Dagvatten kopplas på till befintligt 
ledningssystem. En viss del av dagvattnet 
förväntas infiltreras av marken. Ytor för 
dagvattenhantering föreslås i områdets 
västra del för att fördröja, rena och avleda 
dagvatten från planområdet. Dagvatten leds 
även, via befintliga dagvattenledningar, till 
en dagvattendamm som är belägen söder om 
planområdet.  

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

 x Eftersom grundvattennivån ligger så pass 
långt under markytan bedöms dess kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens inte 
komma att påverkas till följd av 
planförslaget.  

Väsentlig minskning av vattentillgången 
i någon yt- eller grundvattentäkt?  

 x  

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

 x Genomförd dagvattenutredning påvisar att 
planområdet inte löper risk för 
översvämning. I planförslaget regleras även 
minsta andel av fastighetsarea som ska vara 
genomsläpplig, vilket säkrar områdets 
infiltrationsförmåga. Byggnader 
rekommenderas även att förläggas något 
högre än omgivande mark.  
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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  

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?   x En påverkan på ekosystemtjänster sker, i 
någon mån, nästintill alltid vid exploatering. 
Givet planförslag bedöms dock inte påverka 
ekosystemtjänster negativt i betydande 
utsträckning. En del ekosystemtjänster 
kommer även, till följd av planförslaget, att 
bibehållas samt tillkomma.  
 

Positiva eller negativa förändringar för 
växt- och djurarter/samhällen? 

x  Planförslaget innebär att öppen mark 
bebyggs, vilket är negativt för arter knutna 
till den miljön. Samtidigt kan andra arter, 
som trivs i bebyggda miljöer, gynnas.  
 
Ett plangenomförande bedöms dock inte 
innebära någon betydande negativ inverkan 
på växt- och djurarter/-samhällen. 
 
Av samma skäl bedöms inte Länsstyrelsens 
intresse för grön infrastruktur påverkas i 
betydande grad. 

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  Utveckling av nya bostäder som sker intill 
befintlig infrastruktur är ett sätt att främja en 
hållbar utveckling.  
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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 Lekmöjligheter finns i Asarum tätort. Natur 
finns i närheten.  

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

 x  

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  x  En exploatering i området förväntas 
generera ökad trafik och bullerpåverkan.  
För att reducera minskad negativ påverkan 
inom planområdet ska bebyggelse placeras 
minst fyra meter från vägbanekant. 
Uteplatser på bostadshusens baksidor är 
även en rekommendation. 
Hastighetssänkning föreslås även i 
angränsning till planområdet, på 
Flygfältsvägen, vilket väntas minska den 
ökade trafikmängdens generade 
bullernivåer. Miljökvalitetsnormerna för 
buller förväntas inte överskridas enligt 
genomför trafikutredning. 
 
Gällande bullernivåer vid Flygfältsvägen och 
Granvägen konkluderar trafikutredningen att 
de kommer att öka, men att de inte 
överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för 
buller.  
 
För den förskola som ligger längs Granvägen 
bedöms bullernivåerna öka. Riktvärdena för 
buller överskrids på vissa delar av 
fastigheten, såväl idag som efter 
exploatering. Tack vare förskolefastighetens 
utformning (inom vilket riktvärdet överskrids 
inom 300 m2 av totalt 3200 m2) bedöms dock 
bullernivåerna som acceptabla, då de ytor 
som inte överskrider riktvärdena kan 
användas för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet.  

Risk för vibrationer?   x  
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Dåliga solförhållanden eller bländande 
och 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  Till följd av planarbetet har marken där 

växthusen tidigare legat sanerats och marken 
är inte längre förorenad.  
 

Närhet till djurhållning? x  Enligt översiktsplanen kan häst- och 
hundsport tillkomma i angränsande område. 
Beroende på anläggningens storlek och art 
måste erforderliga avstånd hållas till befintlig 
bostadsbebyggelse. Nu avsedd detaljplan 
gränsar till befintliga bostäder i öster och 
söder och delvis även i norr och bedöms 
därmed inte på ett avgörande sätt påverka 
de avstånd som kommer att krävas mellan en 
eventuell framtida anläggning och bostäder. 

 
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 Planförslaget kommer inte att innebära 
någon större förändring av täthet för 
bebyggelse och bostäder, då majoriteten av 
planområdet inte sedan tidigare är bebyggt.  
 
I relation till övriga omkringliggande 
områden kommer en exploatering av 
planområdet att bidra till en ökad täthet. 
Planen avser dock, med hjälp av 
bestämmelser såsom prickmark och 
utnyttjandegrad, minska upplevelsen av 
detta.  

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

x  Öppen mark bebyggs med bostäder, vägar 
och parkering. 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

 x  

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

 x  

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ inverkan? 

 x  

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?   x  
Högre jämställdhet?   x  
Bättre tillgänglighet?   x  
Bättre service?   x  
Ökad trygghet?  x  I takt med att området byggs ut kommer fler 

människor att vistas inom området, vilket 
kan komma att generera i en ökad upplevd 
trygghet. 

Transporter och 
kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter och 
transportsätt? 

 x  

Påverkan på parkeringsmöjligheter?  x  Parkeringar förväntas tillkomma till följd av 
planförslaget.  

Ökad trafikfara?  x Genom trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
såsom hastighetssänkning på Flygfältsvägen 
kommer trafikfaran inte att öka i betydande 
grad. 

Barriäreffekter?  x  

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  

Ianspråktagande av jordbruksmark? x  Ja. Jordbruksmarken i fråga bedöms dock 
inte vara brukningsvärd.  

Minskad produktionsyta av annat slag?  x  
 
 
 
Medverkande tjänstepersoner 
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Behovsbedömningen har upprättats av ansvarig planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med stadsarkitekt/stadsbyggnadschef, 
kommunens miljöstrateg samt kommunekolog.  
 
 
Karlshamn den 10 mars 2023 
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