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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 

Detaljplan för del av  
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Sölvesborg, Sölvesborgs kommun 
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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  
2009‐08‐25 § 215 gav kommunstyrelsen stadsarkitektavdelningen (byggnadsnämnden) i uppdrag att genom 
detaljplan pröva lämpligheten av föreslagen exploatering för områdena Harstigen och Vitahallsslätten. 
 
2010‐03‐17 § 191 gav byggnadsnämnden stadsarkitektavdelningen i uppdrag att genom detaljplan pröva 
lämpligheten av att planlägga för bostadsbebyggelse på del av fastigheten Sölvesborg 5:1 (Vitahallsslätten). 
 
2011‐01‐19 § 4 beslöt byggnadsnämnden att godkänna förslag till planprogram för del av Sölvesborg 5:1 mfl 
(Vitahallsslätten) i Sölvesborg, och att planprogrammet skickades ut på samråd. Föreliggande detaljplaneförslag 
är en följd av tidigare genomfört programarbete. 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder för bostadsbebyggelse, skola och allmän platsmark gata och 
natur. Planförslaget medger att ca 55 villor och 20 radhus kan uppföras inom planområdet. I den sydöstra 
delen av området föreslås också en yta för en framtida skola. Området angörs genom två nya anslutningar från 
Blekingevägen. Inom området byggs lokalgator, gång‐ och cykelvägar, gångstigar samt lekplats. Utpekade 
områden med naturvärden i den västra delen av skogsområdet planläggas huvudsakligen som allmän platsmark 
natur eller lämnas utanför planområdet. Runt föreslagen bebyggelse ska befintlig skogsmark bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt så att planområdet även i fortsättningen kan fungera som en del av 
rekreationsområdet runt Kanehall.  
 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i Sölvesborg och avgränsas av Blekingevägen med tillhörande naturmark i söder. I norr 
och öster avgränsas området av skogsmark runt Kanehall, och i väster av naturmark och stråk för luftledningar. 
Planområdet är ca 15,5 ha stort.    

 

Nuvarande markanvändning 
Marken består huvudsakligen av skogsbevuxen naturmark med mindre gångstigar och grusväg. Längs 
planområdets södra gräns går Blekingevägen som är en viktig kommunikationsled i Sölvesborg. GC‐väg finns 
längs vägens södra sida, och norr om vägen finns ledningspaket för fjärrvärme, el etc.  Längs den östra gränsen 
går Kanehallsvägen. Ett stråk med VA‐ledningar i nord‐sydlig riktning finns i områdets östra del. 
 

Gällande planer 
Översiktsplan 
I Översiktsplan Sölvesborgs kommun 2010 REV. 2016 är planområdet utpekat som område för ny bebyggelse. 
Enligt översiktsplanens riktlinjer ska området planeras för bostäder för permanent bruk. Blandad 
villabebyggelse föreslås. Endast en begränsad del av området ska bebyggas för att området även i framtiden 
ska kunna fungera som natur‐ och rekreationsområde.  
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Detaljplan 
Merparten av skogsmarken är inte planlagd sedan tidigare. Blekingevägen ingår i Förslag till ändring i och 
utvidgning av stadsplan för del av Nordvästra Stadsområdet i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 21‐2), upprättad 
1952‐01‐16. Vägen är planlagd som allmän plats gata. Angränsande ytor norr och söder om Blekeingevägen är 
planlagda som allmän plats park.  Söder om Blekingevägen ingår en mindre del av planområdet i Förslag till 
ändring av stadsplanen för kv. Rönnen i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 25), upprättad 1959‐05‐06. Det aktuella 
området är planlagt som allmän plats park.  
 
Den västra delen av planområdet ingår i Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Nitaren i 
Sölvesborgs stad (detaljplan nr 39), upprättad 1963‐04‐18, samt i Förslag till ändring i stadsplan för kvarteret 
Filaren i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 11), upprättad 1956‐10‐19. Det aktuella området är planlagt som 
allmän plats gata (Blekingevägen) samt allmän plats park.   
 
I östra delen ingår korsningen Blekingevägen/Yndevägen med angränsande ytor i Förslag till ändring av 
stadsplanen för kvarteret Tellus m.m i Sölvesborg (detaljplan nr 31 A), upprättad oktober 1948, i Förslag till 
ändring i stadsplanen för ett område utmed Yndevägen i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 32) upprättad 1953‐03‐
19 samt i Detaljplan för del av Sölvesborg 5:53. Hjortakrokens förskola (detaljplan nr 145) upprättad 2008‐06‐
11. Den del som ingår i planområdet är planlagd som allmän plats gata, park eller natur.  

 

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   
Område av riksintresse för högexploaterad 
kust? 

  X   

Område av riksintresse för yrkesfiske?    X   
Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

  X   

Område av riksintresse för försvarsmakten?    X   
Område av riksintresse för infrastruktur?    X   

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Naturvårdsplan?     X   

Nyckelbiotop‐ eller sumpskogsinventering?     X  Den västra delen av naturområdet tangerar dock 
nyckelbiotopklass. 

Biotopskydd, viktiga biotoper?     X   

Rödlistade, hotade arter?   X    Rödlistade marksvampar kan finnas inom 
planområdet, då signalarterna rutbläcksvamp 
och liten stinksvamp hittats. 

Ekologiskt känsliga områden?  X    Den västra delen av planområdet är utpekat som 
område med naturvärden (Skogsstyrelsen).  
Detta område bör skötas med målet att behålla 
en rik och kontinuerlig förekomst av gammal bok. 
Partier i sydväst bör lämnas orörda. 
 
Enligt planförslaget planläggs områden med 
naturvärden huvudsakligen som natur. Område 
med naturvärden i den norra delen planläggs ej 
och lämnas orörd.   

Natura 2000?    X   

Nationalpark?    X   

Naturreservat?    X   

Naturminne?    X   

Djur‐/växtskyddsområde?    X   

Strandskyddsområde?    X   

Vattenskyddsområde?    X   

Landskapsbild?    X   

Annan känslig eller värdefull natur?   X    Inom planområdet finns flera skyddsvärda träd, 
främst i planområdets västra del. De flesta av 
träden finns inom område som planläggs som 
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natur, och kommer att bevaras vid 
exploateringen. 

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Fornminne eller plats av kulturhistoriskt 
intresse?  

  X   

Område som omfattas av kulturmiljöplan?    X   
Kulturhistoriskt eller konstnärligt värdefulla 
byggnader?  

  X   

Viktiga kulturvärden?     X   
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    Planförslaget innebär att ny mark ianspråktas för 
gator, bostäder och service, samtidigt som 
befintlig infrastruktur (Blekingevägen, 
Kanehallsvägen) kan utnyttjas för det nya 
området. Med närhet till service, arbetstillfällen 
och kollektivtrafik förenklas möjligheterna till ett 
bilfritt boende, vilket är en positiv utveckling för 
målet om frisk luft, begränsad klimatpåverkan 
och god bebyggd miljö.  
 
Angränsande luftledningar ligger utanför 
planområdet men planeras att markförläggas i 
samband med exploateringen. Detta ger en 
positiv utveckling för målet om en säker 
strålmiljö. 
 
Ianspråktagande av naturmark påverkar den 
biologiska mångfalden inom området och ger en 
negativ inverkan på målet om ett rikt växt‐ och 
djurliv samt målet om frisk luft. 

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   

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

  X  Den före detta utsiktsplatsen vid Kanehall ligger 
öster om planområdet och påverkas ej av 
exploateringen.  

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

  X  Geoteknisk undersökning har utförts. 

Instabila markförhållanden eller geologiska 
förändringar, ras och skred?  

  X  Geoteknisk undersökning har utförts. 
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Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

  X   

Ändring av topografin?   X    Området är kuperat och exploateringen kommer 
att kräva viss modellering av marken inom 
området. Föreslagen bebyggelse och vägar är 
placerade utifrån befintliga höjdkurvor och 
ambitionen är att så mycket som möjligt av 
nuvarande terräng ska bevaras.  

Ökad erosion?     X   
Avsevärd förändring av markanvändningen 
i området? 

X    Större delen av planområdet utgörs idag av 
skogsmark som till stor del kommer att försvinna 
vid anläggande av ny bostadsbebyggelse, skola 
och infrastruktur.   

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    Exploateringen innebär att möjlighet till 
infiltration av dagvatten minskar inom området, 
vilket leder till ökad ytvattenavrinning. Inom 
planområdet kommer anläggningar för 
fördröjning av dagvatten att anordnas. Ökade 
regnmängder på grund av ett förändrat klimat 
beaktas vid beräkning av storleken på dessa 
anläggningar. 

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   

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

  X  I samband med exploateringen kommer det 
allmänna VA‐nätet att byggas ut inom området 
och införlivas i verksamhetsområdet. 

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    Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vid 
planens genomförande, vilket kan påverka 
mikroklimatet genom varmare temperatur. Det 
centrala grönområdet är av stor vikt för 
mikroklimatet genom sin temperaturreglerande 
effekt vid förändrat klimat. 

Växt‐ och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

     

Påverkan på ekosystemtjänster?   X    Reglerande: Befintlig naturmark har en 
klimatreglerande funktion som kommer att 
påverkas negativt vid exploateringen. Områdets 
förmåga att rena luft kommer att minska då 
vegetation försvinner. Exploateringen kommer 
att påverka pollineringen i området. Öppen 
dagvattenhantering kan kompensera den 
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negativa påverkan på den lokala 
klimatregleringen något genom avdunstning och 
infiltration.  
 
Kulturella: Områdets funktion som 
rekreationsområde, och upplevelsen av ett 
skogsområde kommer att påverkas negativt av 
den nya bebyggelsen. 
 
Stödjande: Områdets bidrag till fotosyntes och 
bildning av ny jordmån minskar på grund av 
exploateringen.  

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

X    Den biologiska mångfalden inom området 
kommer att påverkas negativt då naturmark 
exploateras till förmån för bebyggelse med mer 
begränsad och enhetlig vegetation. Antalet 
möjliga boplatser och rörelsetråk för djurlivet 
minskar. Exploateringen kommer att leda till ökat 
buller och trafikrörelser inom området vilket kan 
störa djurlivet.  

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?     X   
Försämrade fiskevatten eller jaktmarker?  X    Hela Vitahallsslätten ingår i jakträttsområdet 

även om ingen jakt bedrivs där i praktiken. 

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   

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    Skogsområde som idag till viss del fungerar som 
lekmiljö tas i anspråk. Områdets läge norr om 
Blekingevägen talar dock för att mindre barn inte 
själva tar sig till området för att leka. I och med 
planens genomförande finns möjlighet för nya 
lekplatser att anläggas inom området samt på 
planerad skoltomt. Skogsområdet närmast 
Kanehalls förskola, som är en befintlig lekmiljö 
berörs inte av planförslaget. 

Påverkan på park eller annan rekreations‐
/friluftsanläggning?  

X    Området är idag ett populärt rekreationsområde. 
Exploateringen kommer att innebära att delar av 
området inte längre blir tillgängligt för 
allmänheten. Inom bostadsområdet ska nya 
promenadstigar och gång‐ och cykelvägar 
anläggas vilket innebär att allmänheten kommer 
att kunna röra sig igenom området till 
kvarvarande rekreationsområde även efter 
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planens genomförande. Rekreationsområdet 
öster om Kanehallsvägen påverkas ej av 
planförslaget. 

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Ökade bullernivåer?   X    Exploateringen kommer innebära en viss ökning 
av bullernivåer inom området i jämförelse med 
nuläget, men ej i större omfattning.  
 
I samband med planens genomförande planeras 
hastighetsbegränsningen längs Blekingevägen 
sänkas från 60 till 40 km/h. Detta vilket medför 
lägre bullernivåer från vägen vilket är positivt 
både för planerad och befintlig 
bostadsbebyggelse och verksamheter.  

Risk för vibrationer?     X   

Bländande eller störande ljus?     X  Trafiken längs Blekingevägen kommer att öka i 
samband med exploateringen och nya 
anslutningar föreslås. Vegetation söder om vägen 
begränsar bländning mot intilliggande bostäder. 

Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

  X  Längs planområdets västra gräns finns 
luftledningar som planeras att grävas ned i 
samband med planens genomförande. 
Koncessionsansökan för detta pågår. Erforderliga 
skyddsavstånd ska hållas mellan ledning och 
planerad bebyggelse. Radonundersökning har 
utförts. 

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   
Närhet till djurhållning?    X  Nordväst om planområdet finns en ridskola med 

tillhörande hagar. Erforderliga skyddsavstånd 
uppnås mellan verksamheten och planerad 
bebyggelse. 

 

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    Detaljplanen medger komplettering av 
Sölvesborg tätort. 

Förändring av den nuvarande mark‐ och 
vattenanvändningen? 

X    Större delen av planområdet utgörs idag av 
skogsmark som kommer att användas för 
bebyggelse, service och infrastruktur. 

Förändring av den i fysiska planer avsedda 
användningen? 

  X  I de delar av planområdet som ingår i gällande 
detaljplaner (Blekingevägen) kommer nuvarande 
markanvändning bekräftas i den nya 
detaljplanen.  
 



 

 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 mfl.  •  sida 9   

 

Skogsmarken är utpekad som område för ny 
bebyggelse i översiktsplanen vilket uppfylls av 
den nya detaljplanen. 

Påverkan på andra tänkta projekt?    X   

Berörs viktig samhällsservice eller skapas 
behov av sådan, t.ex. skola? 

X    Nya bostäder uppförs vilket ställer krav på 
utökad kommunal service. Planförslaget innebär 
att mark (ca 6500 m2) tillskapas för skoländamål, 
vilken kommer att vara tillgänglig för boende 
både inom och utanför planområdet.  

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ inverkan? 

  X  Väster om Kämpaslättsvägen finns ett 
verksamhetsområde med bland annat 
drivmedelsstation. Erforderliga skyddsavstånd 
uppnås mellan miljöstörande verksamheter och 
föreslagen bebyggelse. 

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Fler arbetstillfällen?   X    Etablering av en ny skola leder till fler 
arbetstillfällen i kommunen. Planförslaget 
medför ett ökat behov av offentlig och 
kommersiell service Sölvesborg vilket kan 
generera fler arbetstillfällen. 

Högre jämställdhet?   X    Boende i kollektivtrafiknära lägen minskar 
bilberoendet och möjliggör högre jämställdhet i 
samhället. 

Bättre tillgänglighet?   X    Planen möjliggör för större serviceutbud och 
boendemöjligheter i Sölvesborg. Anläggande av 
nya vägar, gång‐ och cykelvägar, gångstigar gör 
det lättare att röra sig genom och inom området. 
Boende norr om planområdet kommer att få fler 
möjliga gång‐ och cykelvägar in mot centrala 
Sölvesborg. 

Bättre service?   X    Etablering av en ny skola ger utökad kommunal 
service i centrala Sölvesborg.  

Ökad trygghet?   X    Många människor kommer att bo och röra sig 
inom det nya området under en längre tid på 
dygnet vilket ökar trygghetskänslan. Nya gator, 
gång‐ och cykelvägar förses med belysning.  

Transporter och kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter och 
transportsätt? 

X    Planförslaget kan ge behov till utökad 
kollektivtrafik eller förändring av befintliga 
busslinjer.  

Påverkan på parkeringsmöjligheter?   X    Planförslaget leder till utökade möjligheter att 
parkera inom planområdet. 

Ökad trafikfara?    X  I samband med exploateringen kommer 
trafiksituationen längs Blekingevägen att utredas. 
Hastighetsbegränsningen längs Blekingevägen 
föreslås sänkas till 40 km/h. Nya korsningar, 
övergångar etc. inom området ska uppfylla 
gällande krav på trafiksäkerhet. Inom 
planområdet kommer gång‐ och cykelvägar att 
anläggas som är separerade från biltrafik.  

Barriäreffekter?    X  Genom planförslaget tillskapas nya övergångar 
över Blekingevägens vilket minskar vägens 
barriäreffekt. 
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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    Exploatering av området kräver att nätet för 
energidistribution byggs ut.  

Naturresurser 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja  Nej  Kommentarer 

Ökad användning av någon ej förnyelsebar 
naturresurs? 

X    Planen kan inte reglera framtida uppvärmning 
och dylikt. 

Ianspråktagande av jordbruksmark?    X   
Minskad produktionsyta av annat slag?    X  Skogen används ej som produktionsskog idag.  

 
Tidigt samråd med länsstyrelsen 
(Fyll i datum när tidigt samråd hållits med länsstyrelsen, om detta gjorts) 
Enligt yttrande daterat xxxx instämmer länsstyrelsen i kommunens bedömning att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas till planärendet. 
 
 
Stadsarkitektavdelningen 

 
 
 
 
Fredrik Wikberg      Anna Terning 
Stadsarkitekt      Planarkitekt/Landskapsarkitekt 
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Lina Sandberg 
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Sölvesborgs kommun 

 

 

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr 

SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 

  010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge  

Samråd om undersökning av betydande miljöpåverkan för Sölvesborg 5:1 

m.fl., Vitahallsslätten, Sölvesborgs kommun 

Er beteckning: 2008/430 

Länsstyrelsen har fått handlingar om undersökning av betydande miljöpåverkan för samråd in-

för framtagandet av en ny detaljplan för Sölvesborg 5:1 m.fl., Vitahallsslätten, Sölvesborgs 

kommun. 

Sammanfattning av förslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder för bostadsbebyggelse, skola och allmän 

platsmark gata och natur. Planförslaget medger att ca 55 villor och 20 radhus kan uppföras inom 

planområdet. I den sydöstra delen av området föreslås också en yta för en framtida skola. Områ-

det angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen. Inom området byggs lokalgator, 

gång‐ och cykelvägar, gångstigar samt lekplats. Utpekade områden med naturvärden i den 

västra delen av skogsområdet planläggs huvudsakligen som allmän platsmark natur eller lämnas 

utanför planområdet. Runt föreslagen bebyggelse ska befintlig skogsmark bevaras i så stor ut-

sträckning som möjligt så att planområdet även i fortsättningen kan fungera som en del av re-

kreationsområdet runt Kanehall. 

Behovsbedömning 

Sölvesborgs kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 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 kan inte utifrån handlingarna avgöra om planen kan komma att medföra bety-

dande miljöpåverkan. Se vidare motivering nedan under rubriken Natur. 
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Länsstyrelsens synpunkter och råd 

Förhållande till översiktsplanen 

Planområdet är utpekat som område för ny bebyggelse i översiktsplanen från 2011. 

 

Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden 

Det preliminära planområdet gränsar till två misstänkt förorenade områden varav ett är identifie-

rat och ett är inventerat och har erhållit riskklass 3 i inventering enligt MIFO fas 1. Med avse-

ende på förorenade områden bedöms dessa objekt inte utgöra omständigheter som talar för en 

betydande miljöpåverkan med hänsyn till 5 § punkt 1 d miljöbedömningsförordningen. Eventu-

ella ansvariga för avhjälpandeåtgärder vid dessa objekt bedöms inte hindras från att i skälig ut-

sträckning utföra det avhjälpande som eventuellt behövs enligt 10 kap. 4 § miljöbalken.  

 

 

Buller 

Kommunen anger att ett genomförande av planen kommer att innebära en viss ökning av buller-

nivåer.  

Enligt de nya bullerreglerna i plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 januari 2015 är det ett 

krav att beräknade bullernivåer ska redovisas i planbeskrivningen. Förordning SFS 2015:216 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska följas.  
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Länsstyrelsen anser att ljudnivån utomhus vid fasad (bostäder, förskolor, skolor och vårdloka-

ler) samt på skol-/förskolegård ska följa Naturvårdsverkets riktvärde på högst 50 dBA dagtid. 

(45 dBA kväll/helg, 40 dBA natt samt max 55 dBA enstaka tillfällen natt). 

 

Radon 

Om radonundersökningen visar på förhöjda radonvärden bör kommunen överväga att införa en 

planbestämmelse om att byggnader ska uppföras radonsäkert. 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap. 10 § PBL skall miljökvalitetsnormer (MKN) följas vid planläggning. Miljökvali-

tetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, 

fastställda av regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och om-

givningsbuller.  

”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att männi-

skors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är miljökvali-

tetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de 

flesta miljökvalitetsnormerna. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvick-

silver, TBT m.m.) och ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljö-

kvalitetsnormer för kemisk status och kvantitativ status (d.v.s. att det råder balans mellan uttag 

och nybildning av grundvatten). I de största kommunerna (mer än 100 000 invånare) omfattar 

miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndsplik-

tiga hamnar. Dessutom omfattas vissa utpekade industrigrenar under industriutsläppsförord-

ningen (se vidare 2 §, förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Därutöver omfattar miljö-

kvalitetsnormen omgivningsbuller från större vägar, järnvägar och flygplatser i hela Sverige, se 

vidare 4–6 §§ i fo 2004:675. Kommunen har bedömt att miljökvalitetsnormerna för vatten och 

luft inte överskrids vid ett genomförande av planen. 

Under rubriken ”Miljökvalitetsmål” i checklistan tar kommunen upp att planen kan bidra till ett 

bilfritt boende, vilket är positivt för målet frisk luft. I texten skriver kommunen samtidigt att 

ianspråktagande av naturmark ger en negativ inverkan på målet om frisk luft. Detta bör förtydli-

gas i handlingarna. 

 

Dagvatten 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tar upp öppen dagvattenhantering under ”Påverkan 

på ekosystemtjänster”. Länsstyrelsen har dock inte möjlighet att bedöma kommunens dagvatten-

hantering i detta skede.  
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Natur 

Planområdet innehåller ett naturvärdesobjekt (inventerat av Skogsstyrelsen), samt 12 träd (bok 

och tall) som klassats som skyddsvärda. Den rödlistade arten bokvårtlav (NT = nära hotad) har 

hittats inom naturvärdesobjektet. I området har dessutom hittats signalarter (bland annat rut-

bläcksvamp och liten stinksvamp) som indikerar att det med stor sannolikhet förekommer fler 

rödlistade arter, framförallt av svampar.  

Länsstyrelsen kan inte utifrån handlingarna avgöra om planen kan komma att medföra bety-

dande miljöpåverkan. En inventering av naturvärdena behöver därför göras i det fortsatta arbetet 

för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till frågan om betydande miljöpåverkan. 

 
Naturvärdesobjekt (gulstreckat område) 
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Skyddsvärda träd (blåa prickar) 

 

Friluftsliv 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för nya promenadstigar samt gång- och cy-

kelvägar. 

 

Bebyggelsens placering och utformning 

Då området är kuperat vill länsstyrelsen erinra om att det är viktigt att ny bebyggelse anpassas 

till omgivningen och att landskapsbilden beaktas. 

Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att det planeras för skuggiga platser där skolverksam-

heten ska placeras. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Larsson med samhällsplanerare Lina Sandberg som 

föredragande. I ärendet har även planarkitekt Carina Burelius, naturvårdshandläggare Åke Wid-

gren, miljöskyddshandläggare Anna Algö och miljöskyddshandläggare Stefan Andersson delta-

git. 
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Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

