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MKB till översiktsplan

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Sölvesborgs kommuns antagandehandling för 
aktualitetsförklaring år 2017 av översiktsplan. En översiktsplan (ÖP) tas fram och uppdateras regelbundet 
av kommuner i enlighet med Plan- och bygglagen. En översiktsplan ska vara vägledande för hur mark- 
och vattenområden används och hur bebyggelse, verksamheter och naturområden etc. ska utvecklas och 
bevaras. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett resultat av den miljöbedömning som gjorts av hur miljö-
aspekter har inarbetats i planförslaget och vad planens genomförande innebär.

Sölvesborgs kommun har givit WSP Sverige AB i Karlskrona i uppdrag att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning till Sölvesborgs kommuns översiktsplan. Projektledare för Sölvesborgs kommun är Dan 
Jarnéus. Uppdragsansvarig hos WSP är Jessica Andersson som också ansvarar för miljökonsekvensbe-
skrivningen.

Översiktsplanen samt MKB  finns på Internet: www.solvesborg.se/oversiktsplan 

Kartor och fotografier: WSP samt Sölvesborgs kommun  
 
Kartor och figurer bygger på material från Lantmäteriets GSD-databas 

Grafisk form & tryck: Sölvesborgs kommun 
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1.1 Syftet med MKB
Syftet med en miljökonsekvensbeskriv-
ning är att ta reda på vilka miljökon-
sekvenser som kan uppstå om inten-
tionerna i kommunens översiktsplan 
uppförs. Sölvesborgs kommun anser att 
detta är viktigt att belysa för att åtgärder 
skall kunna tas fram för att kunna mini-
mera eller eliminera de negativa konse-
kvenserna som kan uppstå av planförsla-
get. Miljökonsekvensbeskrivningen bidrar 
också till att öka miljömedvetenheten.

Sedan den 21 juli 2004 finns nya bestäm-
melser om miljöbedömningar i miljöbal-
ken. Bestämmelserna skall enligt plan- och 
bygglagen tillämpas för översiktsplaner 
och detaljplaner. Vid tillämpningen av 
denna paragraf gäller MKB-förordningen 
(SFS 1998:905) med bilagor. Enligt 4 § 
MKB-förordningen anges att en översikts-
plan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Detta innebär att alla 
översiktsplaner skall miljöbedömas. 

1.2 Översiktsplanen
Enligt plan- och bygglagen ska alla kom-
muner ha en aktuell kommuntäckande 
översiktsplan som aktualitetsförklaras av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Översiktsplanen har en nyckelroll såväl 
i plan- och bygglagen som i miljöbal-
ken. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande för efterföljande beslut. Varje 
kommunal nämnd, förvaltning och bolag 
har ansvar för att beslut och arbete sker 
i enlighet med översiktsplanens mål 
och riktlinjer. Som princip bör gälla att 
alla beslut som strider mot översiktspla-
nen ska motiveras och normalt prövas 
politiskt.

Den 2010 års framtagna översiktsplanen 
togs fram i samarbete med kommunsty-
relsens tillsatta politiska beredningsgrupp 
för översiktliga planfrågor, med represen-
tanter från samtliga i kommunfullmäktige 
ingående partier. Denna gruppen har 
fungerat som referens- och styrgrupp 
i planarbetet. En revidering av över-
siksplanen har skett under år 2015-16. 
Tillgång till kollektivtrafik, grundläggande 
samhällsservice och friluftsområden, 
nivån på kommersiell service och en 
utbyggnad av fjärrvärmen är exempel på 
faktorer som till viss mån styrs av hur och 
var kommunen väljer att utveckla mark 
och vatten. Ytterligare revidering har nu 

Inledning

De viktigaste framtidsfrågorna i Sölvesborgs kommun framgår av den av kommun-
fullmäktige antagna Vision 2020:

”Sölvesborg av naturliga skäl - Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva 
kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa 
förutsättningarna för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medbor-
gare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare.”

genomförts inför aktualitetsförklaring år 
2017. Planern var ute på samråd under 
sommaren 2017. Detta är en version för 
granskning.

1.3 Vision 2020
De viktigaste framtidsfrågorna i Sölves-
borgs kommun framgår av den av kom-
munfullmäktige antagna Vision 2020.

Fyra målområden, har av Sölvesborgs 
kommun, pekats ut som särskilt viktiga att 
prioritera i framtiden:

• Livsmiljö

• Arbete och näringsliv

• Infrastruktur och kommunikationer

• Service och värdskap

De två första av målen togs upp redan i 
kommunens översiktsplan från år 1990 
som övergripande mål, som formulerats 
inom ramen för kommunens långsiktiga 
planering. Av dessa målområden har 

INLEDNING
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2.1 Innehåll
Enligt miljöbalken 6 kap 12 § skall 
miljökonsekvensbeskrivningen innehålla 
följande:

• Sammanfattning av planens eller 
programmets innehåll, dess hu-
vudsakliga syfte och förhållande till 
andra relevanta planer och program

• En beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om 
planen, programmet eller ändringen 
inte genomförs.

• En beskrivning av miljöförhållandena 
i de områden som kan antas komma 
att påverkas betydligt. 

• En beskrivning av relevanta befint-
liga miljöproblem som har samband 
med ett sådant naturområde som 
anges i 7 kap eller ett annat område 
av särskild betydelse för miljön.

• En beskrivning av hur relevanta mil-
jökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 
beaktas i planen eller programmet. 

• En beskrivning av den betydande 
miljöpåverkan som kan antas upp-
komma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors 
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vat-
ten, luft, klimatfaktorer, materiella 
tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhål-
landet mellan dessa miljöaspekter. 

• En beskrivning av de åtgärder som 
kan planeras för att förebygga, 
hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan.

MKB:ns innehåll och avgränsning

INNEHÅLL OCH AVGRÄNSNING

2.2 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
hela kommunen. För delar av kommu-
nen, främst tätorterna, krävs eventuellt 
en större detaljeringsnivå, varför vissa 
fördjupningar får hänskjutas till kom-
mande fördjupade översiktsplan eller 
detaljplanearbete. 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
styrs av miljöbalken 6 kap 12 §. Förelig-
gande dokument kommer att uppfylla 
dessa lagkrav. I översiktsplanen redovisas 
inte ianspråktagna markarealer, nya tra-
fikmängder, placering för bostäder, typer 
av verksamheter etc. Därför är det ibland 
svårt att bedöma planens miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i 
första hand att avgränsas till:

• Påverkan på miljömålen

• Påverkan på miljökvalitetsnormerna

• Klimat och risker

• Markföroreningar

• Påverkan på kulturmiljö och natur-
miljö

• En sammanfattande redogörelse 
för hur bedömningen gjorts, vilka 
skäl som ligger bakom gjorda val av 
alternativ och eventuella problem i 
samband med att uppgifterna sam-
manställdes.

• En redogörelse för de åtgärder 
som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande mil-
jöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför.

• En icke-teknisk sammanfattning av 
de uppgifter som anges i 1-9.

Sölvesborg
Mjällby

Hällevik/Nogesund

Hörvik

Norje

Pukavik

Hanö
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3.1 Infrastruktur
Kommunens viljeinriktning är att aktivt 
verka för att förbättra kommunikations-
möjligheterna med syfte att göra kom-
munen bättre att leva, bo och verka i. 
Viljeinriktningen uppnås genom att 

• förbättra tillgänglighet och framkom-
lighet för det lokala och regionala 
kollektivtrafiknätet.

• att förbättra trafiknätet vad gäller 
framkomlighet och tillgänglighet 
enligt genomförd trafiknätsanalys.

• att öka andelen hushåll inom gång-
cykelavstånd till resecentrum och 
stationsläget.

• att förbättra och bygga ut gång- och 
cykelvägnät samt cykelparkeringar.

• att skapa en modern digital infra-
struktur och förbättrade digitala 
kommunikationsmöjligheter genom 
förbättrad tillgänglighet och kapaci-
tet i it-infrastrukturen.

Översiktsplanen redovisar en tänkt ny 
sträckning av länsväg 123, öster om 
Stibyberget. Enligt kommunens uppfatt-
ning måste i det sammanhanget största 
möjliga hänsyn tas till jordbrukets och 
naturvårdens intressen.

Blekinge Kustbana har stor betydelse för 
persontransporter. Någon åtgärd som kan 
inskränka nuvarande möjligheter att ut-
nyttja järnvägsspåret ska inte tillåtas. Järn-
vägsstationen är välplacerad. Någon nytt 
stationsläge är inte önskvärt. Däremot 
bör förbättrade parkeringsmöjligheter för 
pendlare anordnas. Allt för att bidra till ett 
ökat resande med tåg eller buss.

Hänsyn ska tas till möjligheten att ut-
veckla goda kommunikationer. Avväg-
ningar kring områdets framtida utveck-
ling bör inkludera frågeställningar om 
möjligheter till kollektivtrafikförsörjning, 
gång- och cykelvägnät, trygga och säkra 
skolvägar, risk för störningar av buller, 
risker med miljöfarliga transporter etc.

3.2 Energiförsörjning
Den övergripande målsättningen i 
kommunens klimatstrategi är att minska 
användningen av fossila bränslen. 

Lokal energiproduktion har blivit allt 
vanligare till följd av en miljöanpassning 
av landets energiförsörjning. I Sölvesborgs 
kommun finns genom tillgången till stora 
åkerarealer, relativt stora energiportaler i 
jordbrukets grödor och gödselhantering 
samt stor potential till vindkraftsproduk-
tion i det vindrika kust- och slättområdet. 

De utpekade riksintresseområdena, Vesan 
och Lörby, redovisas i översiktsplanen som 
lämpliga för vindkraft. Vid den befintliga 
anläggningen vid Lörby kan troligen fler 
verk uppföras. Noggrann anpassning med 
hänsyn till landskapsbilden bör eftersträ-
vas. I närheten av Kylinge finns ett område 
som i den översiktliga analysen i vind-
bruksplanen visat sig ha få motstående 
intressen och därför bedöms vara lämpligt 
för vindkraft. 

I havet har två stora vindkraftanläggningar 
aktualiserats dels i söder inom ett område 
utpekat som riksintresse, Taggen, dels 
öster om Hanö, Blekinge Offshore. Båda 
projekten anses genom sin omfattning 
vara av nationell betydelse och områdena 
bedöms därför vara av riksintresse.

Grupper av vindkraftverk bedöms vara 
olämpligt inom hela kommunen utom på 
de platser som pekas ut särskilt i översikts-
planen. 

Framtida intensiva skogsskötselsystem 
som syftar till att producera bioenergi, det 
vill säga energiskog, bör av hänsyn till på-
verkan på landskapsbilden huvudsakligen 
lokaliseras till Mjällbyslättensrandzoner.

I Sölvesborgs stad har fjärrvärme hittills 
byggts ut i de centrala delarna. Sölves-
borgs Fjärrvärme AB planerar fortsatt 
utbyggnad i Mjällby. Sölvesborgs kommun 
har ambitionen att verka för så stor anslut-
ningsgrad som möjligt till fjärrvärmenätet.

Planens innehåll

3.3 Vatten- och avlopp 
samt dagvatten
Tillgången till högklassigt dricksvatten är 
av utomordentligt stor vikt för kommu-
nens utvecklingsmöjligheter. De kom-
munala vattentäkterna måste skyddas från 
alla potentiella föroreningskällor, genom 
att väl tilltagna skyddsområden/zoner 
tillskapas t ex genom att inrätta vatten-
skyddsområden. Olämplig markanvänd-
ning inom infiltrationsområden ska inte 
tillåtas. 

Vid en stor utbyggnad av bostäder och 
verksamheter i kommunen kan vattentill-
gången vara en begränsande faktor. Med 
en utbyggnad av bostäder enligt plan-
förslaget måste dricksvattenkapaciteten 
utredas samt skadeförbyggande åtgärder 
föreslås.

Ett område norr om Nogersund har reser-
verats i översiktsplanen för en utökning av 
Nogersunds avloppsreningsverk.

I översiktsplanen anges förslag till huvud-
principer för kommunens dagvattenhan-
tering; Dagvattensystemen i Sölvesborgs 
kommun ska avleda regnvatten på ett 
säkert, miljöanpassat och kostnadseffek-
tivt sätt. Detta kan uppnås genom att:

• Åtgärder sätts in mot föroreningarnas 
källor, så långt det är tekniskt, ekono-
miskt och juridiskt möjligt.

• Dagvattnet i bebyggd miljö hanteras 
eller separeras så att mark och sjöar 
kan tillföras så mycket vatten som 
möjligt, utan att belastningen av 
föroreningar når kritiska nivåer. 

• Förorenat dagvatten, som inte kan 
tas emot av en viss recipient, renas 
lokalt eller ledas till mindre känsliga 
recipienter.

I samband med planering av nya exploa-
teringsområden samt vid om- och ny-
byggnad av kommunens egna fastigheter, 
trafikanläggningar och parker, komplet-
tera dagvattensystemet med möjlighet till 
fördröjning av dagvattnet t.ex. i form av 
dammar eller diken.

ÖVERSIKTSPLANENS INNEHÅLL
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3.3 Verksamheter
Kommunens viljeinriktning är att det do-
minerande detaljhandelsutbudet ska fin-
nas i Sölvesborgs centrum, samtidigt som 
målet enligt kommunens varuförsörj-
ningsplan är, att de befintliga butikerna i 
de mindre tätorterna så långt som möjligt 
ska bevaras. För externa etableringar av 
stormarknader etc. finns inget utrymme 
annat än undantagsvis, då det är fråga 
om skrymmande sällanköpsvaror, som 
traditionellt brukar försäljas i industriom-
råden och liknande.

Industri-, lager-, hantverks- och kon-
torsändamål ska prioriteras men annan 
verksamhet kan pågå till dess marken 
eller vattenområdet detaljplanerats för 
detta ändamål. Handel bör i dessa områ-
den endast godkännas i undantagsfall för 
att undvika att skapa externa handelseta-
bleringar. Områden för industri kan i vissa 
fall kombineras med handel.

3.4 Bostäder
Gällande tätortsutvecklingen är kom-
munens bedömning att huvuddelen av 
utbyggnaden bör ske i och i anslutning 
till de fem prioriterade tätorterna. Där 
kan kommuninvånarna erbjudas service 
i form av skola, barnomsorg, äldreom-
sorg, närrekreation m.m. Dessa utgörs av 
följande:

• Sölvesborg

• Norje

• Mjällby

• Hörvik/Krokås

• Nogersund/Hällevik

Utveckling och förtätning i anslutning till 
redan byggda samhällen ska prioriteras 
istället för utspridning av bebyggelse.

3.5 Natur- och kulturmil-
jö samt turism
Översiktsplanen förordar god tillgång 
till grönområden för alla. Därför ska de 
grönstråk som presenteras i översiktspla-
nen samt de grönområden som om-
nämns i Grönstrukturplanen, förtydligas 
och förbättras.

I översiktsplanen har ett antal områden 
avsatts som N-områden. Dessa områden 
har höga naturvärden, och flera av dessa 
utgör riksintresseområden. Inom N-
områden får bebyggelseutvecklingen inte 
störa de höga naturvärdena. 

Kommunen vill främja närheten till grön-
områden och oförstörda naturmiljöer för 
att på så sätt främja rekreation och hälsa. 
Antal meter mellan bostad och lekplats 
bör, i kommunens fem prioriuterade tät-
orter, ej överstiga 500 meter. Närströvom-
råden bör, i kommunens fem prioriterade 
tätorter, finnas inom en radie av ca 300 
meter från bostaden. Naturytor för lek bör 
finnas inom ca 200 meter från bostaden.

I översiktsplanen är ett antal områden 
avsatt som område för kulturmiljövård, 
K-områden. Dessa har har höga kulturvär-
den. Flera är av riksintresse för kulturmil-
jövården. Inom områdena ska kultur-
minnesvårdens intressen tillgodoses 
genom någon form av aktivt bevarande. 
Byggnader och kulturlandskap samverkar 
till en helhet som det är av stort intresse 
att skydda och bevara. Inom områdena 
prioriteras en levande bebyggelsemiljö 
med fokus på bebyggelsens kulturhisto-
riska värden.

I översiktsplanen har även områden för 
friluftsliv avsatts. I dessa områden finns 
begränsningar för exploatering. Åtgärder 
som kan försvåra områdenas utveckling 
för rekreation och rörligt friluftsliv är 
olämpliga, som exempelvis större exploa-
teringsföretag, som nya vägdragningar, 
bevattningsmagasin etc. I områdena för 
friluftsliv är det viktigt att utveckla sam-
manhängande friluftsstråk, dels genom 
gång- och cykelleder från tätorterna till 
friluftsområdena. 

För att gynna turismen finns även ut-
vecklingsområden för camping avsatta i 
översiktsplanen. 

ÖVERSIKTSPLANENS INNEHÅLL

Föreslagna utvecklingsområden
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4.1 Scenario 0 - Nollalter-
nativ
Nollalternativet speglar en trolig ut-
veckling om översiktsplanen inte antas 
och genomförs, alltså nollalternativ. 
Alternativet finns med som en referens 
för att man skall kunna jämföra miljö-
konsekvenserna för utbyggnadsplaner 
(scenario 1 och 2) och miljökonsekven-
ser om utbyggnadsplanerna inte blir 
verklighet. I nollalternativ får man anta 
att kommunen intar en passiv roll, vilket 
egentligen inte är möjligt i verkligheten, 
men det ger en bild av hur utvecklingen 
kan bli inom kommunen om översikts-
planen eller någon annan framåtsträvan-
de strategi för mark- och vattenanvänd-
ningen ej antas.

Om inte översiktsplanen genomförs får 
man anta att nuvarande markanvänd-
ning i huvudsak kommer att fortsätta. 
En svagt positiv befolkningsökning 
kan ske på kort sikt, men på längre sikt 
finns risk att trenden vänder nedåt om 
kommunen ej framstår som attraktiv och 
framåtsträvande. Om inte översiktsplanen 
genomförs kan kommunen inte erbjuda 
attraktiva bostadslägen och företags-
områden omgående utan att processen 
förhindras av omfattande utredningar. 
Risken finns även att kommunen inte 
heller upplevs som lockande för nyföreta-
gande eller intressenter som vill etablera 
nya verksamheter, då kommunen inte kan 
erbjuda nya attraktiva tomter för boende 
och företagande.

Sysselsättning och bristen på nya arbets-
tillfällen är fortfarande ett problem. Sats-
ningar på infrastruktur och kollektivtrafik 
drar ut på tiden eller uteblir.

Enligt nollalternativet genomförs inte 
översiktsplanen men däremot genom-

förs under planperioden 2010-2030 en 
generell måttlig utbyggnad av bostäder 
i an-slutning till och inom befintliga 
tätorter. En del fritidshus omvandlas till 
helårs-boende och en stagnation på 
befolkningsökningen kan väntas eftersom 
det saknas aktuella utvecklingsområden 
och planlagda kommunala tomter för 
bostäder och verksamheter. 

4.2 Scenario 1 - Normal
Sölvesborgs kommun fokuserar på 
livskvalitet, det goda livet, och värnar 
om möjligheten till närrekreation och att 
njuta av kommunens kultur, kulinariska 
och lokala traditioner. Många som flyttar 
till kommunen bosätter sig i egna villor, 
men efterfrågan på seniorboende och 
marklägenheter blir allt större. Sölves-
borgs kommun och dess invånare har en 
tydlig strävan mot att förstärka det goda 
livet som kommunens förutsättningar 
möjliggör och man värnar om sin när-
miljö. Det goda livet marknadsförs på ett 
framgångsrikt sätt så att allt fler väljer att 
bosätta sig i Sölvesborg för de attraktiva 
boendemiljöerna. Nya bostadsområden 
har etablerats, med betoning på den 
östra delen av Sölvesborgsviken. Fiske-
lägernas attraktionskraft har förstärkts 
genom bevarande och utveckling av 
kulturmiljöer och den lokala byggnads-
traditionen.

Nu åker fler människor med kollektiv-
trafiken än i början av 2000-talet. I rese-
centrum vid stationsläget är det fler och 
fler människor i rörelse eftersom både 
arbets- och fritidspendling ökat. Många 

Studerade scenarier

fler människor har fått bra möjligheter att 
pendla kollektivt eftersom många bostä-
der har byggts öster om Sölvesborgsviken 
och i ”Silosområdet” på gång- och cykel-
avstånd från stationsläget. 

Sölvesborgs centrum har år 2030 fått ett 
bredare detaljhandelutbud, nya arbets-
platser i kontor och andra verksamheter 
bibehållen och utvecklad bebyggelse med 
stark kulturhistorisk prägel från dansk 
bebyggelsetradition. De kulturhistoriska 
värdena i centrum har tagits tillvara och 
utvecklats som en av de största attrak-
tionskraften för Sölvesborgs tätort.

Småföretagandet i kommunen växer 
kontinuerligt och nya företag har tillkom-
mit inom hantverk, kultur, handel och 
inte minst företag med anknytning till 
vårdom-rådet. I Sverige förs en till-
växtpolitik med ett aktivt arbete för att 
underlätta och stimulera företagande. 
Polariseringen mellan regioner i Sverige 
fortsätter och till-växten under perioden 
fram till år 2030 är tydligt koncentrerade 
till de tre stor-stadsområdena. Öresunds-
regionen och Kristianstadsregionen klarar 
sig relativt bra vad gäller tillgången till 
arbetskraft och det finns ett visst etable-
ringstryck av nya och växande företag i 
logistiskt attraktiva ”skyltlägen”. Många 
nya småföretag har bildats med anknyt-
ning till handel, bygg- fastighetssektorn, 
hantverks- och verkstadsföretag. I anslut-
ning till trafikplats Listerlandet, växer 
ett nytt verksamhetsområde för industri, 
hantverk och kontorsetableringar upp, 
men också större andel tjänsteföretag 
etableras i kommunen som är mindre 
beroende av korta fysiska avstånd och 
”skyltlägen”. Butiker och handel utveck-
las främst i Sölvesborgs centrum. Fram till 

SCENARIER

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har tre olika utvecklingsscenarier av-
seende utvecklingen i kommunen mellan år 2010-2030 studerats. Scenarierna har 
tagits fram av Sölvesborgs kommun.
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år 2030 har kommunen lyckats attrahera 
flera mindre och medelstora företag, som 
har etablerat sig i kommunen.

Under perioden, fram till år 2030, har 
Sölvesborg utvecklats till ett växande om-
råde i närheten av den växande staden 
Kristianstad, som kännetecknas av att det 
finns ett växande utbud av jobb och som 
har en egen bas med shopping, kultur 
och underhållning. I genomsnitt har ca 40 
nya arbetstillfällen och ca 40 nya bostä-
der tillkommit per år fram till år 2030 och 
kommunen har vuxit med i genom-snitt 
80-100 invånare per år. Då arbetstillfällena 
blivit fler ökar utpendlingen till kommu-
nen.

I scenario normal exploateras ca 50 % 
av de i översiktsplanen presenterade om-
rådena med tonvikt på områdena i an-
slutning till tätorterna Sölvesborg, Norje, 
Mjällby, Hörvik/Krokås och Nogersund/
Hällevik. 

4.3 Scenarion 2 - Ca 20 
000 invånare till år 2020
Svensk ekonomi utvecklas starkt. 
Tillväxten i landet koncentreras alltmer 
till större städer och bristen på bostäder 
det alltmer överskuggande problemet. 
I Kristianstadsregionen/västra Blekinge 
upplever man under åren kring 2010 
en ekonomisk boom och efterfrågan på 
bostäder ökar kraftigt i Sölvesborg. Inte 
minst är det barnfamiljer med drömmar 
om villa, en bra boendemiljö och god 
kommunal service, som söker sig till 
kommunen.

Tomtpriserna stiger, vilket gör det alltmer 
attraktivt för markägare att stycka av egna 
tomter eller upplåta mark för villabebyg-
gelse. I genomsnitt under perioden fram 
till år 2020 (jmf. 20 000 invånare år 2020) 
kommer bostadsbyggandet upp i ca 60-
90 nya bostäder per år, en del av fritids-
husen övergår till permanentboende. 
Invånarantalet ökar med omkring 250 
invånare per år. Med den höga inflytt-
ningstakten ökar utpendling till arbete 
och utbildning på annan ort. Därmed är 

behovet av infrastrukturåtgärder stort. 
Under tidsperioden görs stora investe-
ringar och majoriteten av flaskhalsarna 
byggs bort. 

Arbetsmarknaden i Sölvesborg utvecklas 
positivt. Inom offentlig sektor (som delvis 
privatiseras) sker en minskning av antalet 
anställda, inom service och handel sker 
dock en ökning av antalet anställda. I 
huvudsak handlar detta om att möta 
en ökad efterfrågan från en växande 
befolkning. Sölvesborgs tätort växer, 
vilket i sin tur innebär att utrymmet för 
service, nöjen och kultur ökar. Inslag av 
ett kontinentalt stadsliv växer fram, där 
hela familjen ibland går ut och äter, del-
vis för att väga upp att allt mer övrig tid 
spenderas framför TV och Internet. Den 
kommunala demokratin vidgas genom 
utåtriktad samhällsplanering och politik. 
Den enskilde kommuninnevånaren upple-
ver ökat inflytande och delaktighet.

En kraftig satsning på riktad marknads-
förning och bebyggelseutveckling av 
befintliga tätorter, med en utökad areal av 
”utvecklingsområden/område för tätorts-
intresse” skulle kunna öka kommunens 
befolkning till 20 000 år 2020. Satsningar 
på förbättrad infrastruktur och möjlig-
heter till kollektivt resande får en högre 
prioritet då folkmängden ökar. Inpendling 
och utpendling minskar något, då antalet 
boende sin också kan erbjudas arbets-
tillfällen inom kommunen ökar eftersom 
mark reserverats för nya företagsområ-
den/verksamheter. 

Scenario 20 000 invånare till år 2020 
exploateras samtliga i översiktsplanen 
presenterade utvecklingsområden. 
Kommunen storsatsar på utbyggnad av 
vatten- och avloppsnät samt övrig infra-
struktur i anslutning till utvecklingsområ-
dena. Omvandlingen av fritidsboende till 
permanentboende är stark. Arbetsmark-
naden i regionen utvecklas optimalt och 
en hel del arbetstillfällen tillskapas inom 
kommunen. 

SCENARIER
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Scenariernas miljökonsekvenser

MILJÖKONSEKVENSER

En grundläggande svårighet ligger i 
frågan vilken inverkan översiktsplanen har 
på den sociala, ekonomiska och miljömäs-
siga utvecklingen. Översiktsplanen kan 
tex. uttrycka målsättningar i fråga om 
markanvändningen, men den rår bara i 
begränsad utsträckning över de inves-
teringar som behövs för att förverkliga 
målen.

Konsekvenserna, såväl positiva som 
negativa är svåra att bedöma i sin helhet 
eftersom genomförandet av planen är be-
roende av en rad faktorer som kommunen 
inte råder över. Dessa faktorer kan handla 
om privata initiativ, regional utveckling, 
företagsamhet i kommunen, den privata 
sektorns investeringskapacitet m.m. En 
förhållandevis mindre kommun som Söl-
vesborgs kommun är i likhet med många 
andra svenska kommuner – beroende av 
vad som händer i omvärlden. Planerings-
förutsättningarna förändras också med 
tiden, och vad som händer i framtiden är 
okänt.

Ett genomförande av de intentioner 
och riktlinjer som anges i översiktspla-
nen kan ge både positiva och negativa 
konsekvenser. Båda redovisas i miljökon-
sekvensbeskrivningen. Miljökonsekvens-
beskrivningen behandlar frågeställningar 
på en översiktlig nivå motsvarande vad 
översiktsplanen görs. Beskrivningen avser 
peka på vilka konsekvenser som behöver 
studeras i fortsatt planering samt kon-
sekvenser av planförslaget och vad som 
behöver förtydligas i den vidare plane-
ringsprocessen. 

Nedan bedöms inte effekterna och kon-
sekvenserna av vindkraftverk då dessa är 
utredda i samband med att kommunen 
upprättade vindbruksplanen. 

5.1 Befolkning, bebyg-
gelse och hälsa

Scenario 0

Om inte översiktsplanen genomförs får 
man anta att nuvarande markanvändning 
i huvudsak kommer att fortsätta. En svag 
positiv befolkningsökning kan ske på 
kort sikt, men på längre sikt finns risk för 
att trenden vänder nedåt om kommunen 
ej framstår som attraktiv och framåt-
strävande. Om inte översiktsplanen 
genomförs kan kommunen inte erbjuda 
attraktiva bostadslägen och företagsområ-
den omgående utan processen förhin-
dras av omfattande utredningar. Risken 
finns även att kommunen inte heller 
upplevs som lockande för nyföretagare 
eller intressenter som vill etablera nya 
verksamheter, då kommunen inte kan 
erbjuda attraktiva tomter för boende och 
företagande. 

Inget underlag finns för att etablera servi-
ce i mindre tätorter eller på landsbygden, 
vilket medför att trafikrörelserna kommer 
att öka ytterligare. I scenario 0 kommer i 
huvudsak redan utbyggd vägstruktur att 
användas. Trafikökningen på de lokala 
vägarna kommer att medföra en försäm-
rad trafikmiljö.

 Scenario 0 bedöms medföra negativa 
konsekvenser. 

Scenario 1 och 2

I scenarierna antas att andelen kommun-
invånare har ökat. I scenario 1 antar man 
att kommunens befolkning har ökat med 
i genomsnitt ca 80-100 invånare per år. 
I scenario 2 antar man att kommunens 
befolkning har ökat med i genomsnitt 
ca 250 personer per år. Då befolknings-
ökningen antas bli större i scenario 2 
än i scenario 1, bedöms scenario 2 att 
medföra en något mer positiv effekt för 
samhällsutvecklingen.

Genom att utbudet av kollektivtrafik ökar 
kommer bilberoendet i kommunen att 
minska. Underlag finns även för att bygga 
ut de gång- och cykelvägar som anges i 
översiktsplanen. Trafiksäkerheten bedöms 
öka inom kommunen och bullerstör-
ningarna kommer att minska. Planerade 
infrastrukturprojekt bedöms bidra till att 
boendemiljön i stort förbättras.

Några av de föreslagna utvecklingsområ-
dena ligger intill vägar som är rekommen-
derade som farligt godsleder. Konflikter 
kan komma att uppstå. Rekommenderade 
avstånd mot vägarna bör hållas för att 
undvika att negativa konsekvenser upp-
står. I översiktsplanen anges olika skydds-
avstånd som skall uppfyllas. Genom detta 
har översiktsplanen en strategi för hur 
dessa frågor skall hanteras, vilket bedöms 
som positivt. 

I översiktsplanen ges förslag på nya 
verksamhetsområden. Då det i nuläget 
är svårt att analysera vilka konsekvenser 
som kommer att uppstå i samband med 
att nya verksamheter etableras i kom-
munen, hänskjuts detta till kommande 
anmälningar och tillståndsprövningar för 
verksamheter samt till detaljplaneproces-
sen. Beroende på vilken verksamhet som 
etableras så uppstår olika konsekvenser 
som tex. bullerpåverkan, utsläpp av 
föroreningar och ökade tunga transporter. 
Åtgärder kan dock genomföras. Även i de-
taljplanen kan behovet av skyddsåtgärder 
anges. Boverkets publikation ”Bättre plats 
för arbete”, avseende rekommenderade 
skyddsavstånd, bör följas. Även Natur-
vårdsverkets antagna bullernormer bör 
följas. I samband med tillståndsansökan 
eller anmälan enligt 9 kap miljöbalken 
kan verksamheterna få villkor som skall 
följas.  

Inom kommunen finns ett flertal områden 
som av Länsstyrelsen har bedömts vara 
potentiellt förorenade. En exploatering 
enligt översiktsplaneförslaget innebär att 
förekomst och omfattning av markföro-
reningar måste utredas på de fastigheter 
som exploateras. De fastigheter som 
är förorenade måste också saneras till 



11

lämplig nivå. Naturvårdsverket har gett ut 
vägledningar för bedömning av markföro-
reningar. Detta är en hjälp för tillsynsmyn-
digheterna och andra att avgöra området 
markområde är lämpligt för bostäder 
eller annan verksamhet och riktvärden för 
halter av tungmetaller och andra farliga 
ämnen finns listade. Vägledningarna an-
vänds ofta vid exploatering av nya mark-
områden och vid värdering av fastigheter 
och planering och inte minst inför beslut 
om behovet av avhjälpande åtgärder vid 
omfattande föroreningar i marken. Mark 
klassas ofta som lämplig för ”mindre käns-
lig markanvändning, MKN”, till exempel 
mark för industriändamål, eller mark som 
är lämplig för ”känslig markanvändning, 
KM” som bostadsbebyggelse. Numera 
används ofta platsspecifika riktvärden 
som i större utsträckning tar hänsyn till 
omständigheterna på platsen. 

Djurhållningen i närheten av tätorter 
ökar successivt i kommunen. Detta på 
grund av ett ökat hästintressen. Med 
hästhållningen följer olägenheter i form 
av lukt, flugor och spridning av hästal-
lergen. Anläggningar med djurhållning 
kräver skyddsavstånd. Rekommenderade 
avstånd anges i olika publikationen, men 
en bedömning får ske från fall till fall. 

Befintliga elkraftledningar kan medföra 
risker dels genom nedfallande ledningar 
och dels genom de elektromagnetiska fält 
som uppstår kring kraftledningarna. El-
lagstiftningen liksom miljöbalkens regler 
om försiktighet är tillämpliga på elektro-
magnetisk exponering. Det innebär risker 
för människors hälsa skall undvikas så 
långt som det kan anses vara ekonomisk 
rimligt. Kraftledningar kan påverka den 
omedelbara omgivningen med buller 
och elektromagnetiskstrålning. Huruvida 
elektromagnetisk strålning från högspän-
ningsledningar är hälsovådligt eller inte, 
är inte tillräckligt utrett, men ett riktvärde 
som bör kunna användas för planering av 
bostäder anges i Svenska Kraftnäts mag-
netpolicy. Vid planering av nya kraftled-
ningar tillämpas ett högsta årsmedelvärde 
för magnetfältsnivå på 0,4 mikrotesla 
Försiktighetsprincipen bör beaktas vid 
planering av byggnader inom 50 meter 
från högspänningsledning.

Bedömning

Scenario 1 och 2 bedöms medföra posi-
tiva effekter på befolkning, bebyggelse 
och hälsa. Mest positivt bedöms scenario 
2 vara, då scenariot medverkar till en 
större inflyttning i kommunen som kan 
ge bättre underlag för service och kol-
lektivtrafik. Scenario 0 bedöms medföra 
negativa konsekvenser.

Förebyggande åtgärder

För att undvika konflikter mellan nya 
hästgårdar och befintlig bebyggelse bör 
en lämplighetsprövning/konsekvensbe-
skrivning upprättas i detaljplaneskedet 
för att kunna avgöra vilket skyddsavstånd 
som är tillämpbart i enskilda fall. Skydds-
avstånd mot befintlig bostadsbebyggelse 
beror b la på hästgårdens storlek (antal 
djur), topografi, vindförhållanden etc. 
Länsstyrelsens skrift ”Djurhållning och 
bostäder – En kunskapsöversikt för sam-
hällsplanering i Blekinge län” bör följas. 
För övrig djurhållning bör Boverkets pu-
blikation ”Bättre plats för arbete” följas. 

Vid detaljplaneläggning av ny bebyg-
gelse i anslutning till E22, Rv 15 och 123 
samt järnvägen bör skyddszoner uppfö-
ras mellan bebyggelsen och vägarna så 
att inte negativa konsekvenser uppstår 
vid en händelse av en olycka med farligt 
gods. 

Vägtrafiken är en av de största källorna till 
störande buller. Hänsyn till detta bör tas 
vid detaljplanering och bygglovgivning. 

Vid detaljplanering av föreslagen bebyg-
gelse i normalrisk- och högriskområden 
krävs att hänsyn tas till radonhalten. 
Sådan hänsyn kan exempelvis tas i form 
av bestämmelser i detaljplanen om radon-
skyddad eller radonsäker grundläggning 
för att säkerställa att radonhalten i bygg-
nader inte överstiger gällande riktvärden.

Befintliga elkraftledningar kan medföra 
risker dels genom nedfallande ledningar 
och dels genom de elektromagnetiska fält 
som uppstår kring kraftledningarna. Föl-
jande bör beaktas vid samhällsplanering 
och byggande:

• Placering av nya kraftledningar och 
elektriska anläggningar ska ske så 
att exponering för magnetfälten 
begränsas.

• Nya bostäder, skolor och daghem 
skall undvikas att placeras nära 
befintliga el-anläggningar som ger 
förhöjda magnetfält, om det finns 
alternativa placeringar.

• Sträva efter att begränsa fält som 
avviker starkt från vad som kan anses 
normalt i befintliga hem, skolor och 
på arbetsplatser. 

5.2 Mark, landskap, djur, 
växter och biologisk 
mångfald

Scenario 0

Ingen påverkan bedöms uppstå för mark, 
landskap, djur, växter och biologisk 
mångfald, då befintlig markanvändning 
fortskrider. Inga områden för verksamhe-
ter eller bostadsbebyggelse uppförs och 
ingen utbyggnad av vindkraft genomförs.

Scenario 1 och 2

Exploatering ska enligt översiktsplanens 
föreslagna riktlinjer i första hand ske i 
anslutning till serviceorterna, men ny 
bebyggelse kommer oundvikligen att ta 
naturmark i anspråk. I samband med att 
mark tas i anspråk vid exploatering upp-
står ofta konflikter med naturmiljön. An-
tingen direkta där naturmiljöer försvinner 
eller att exploatering sker i närheten 
och får en indirekt påverkan då förut-
sättningarna för naturmiljön förändras. 
Byggnation kan därför medföra negativa 
konsekvenser för de ekologiska funktio-
nerna i dessa områden. Konsekvensernas 
omfattning på de olika platserna beror 
till stor del på hur bebyggelsen utformas, 
vilken hänsyn som tas till ekologiska 
värden och funktioner samt i vilken mån 
kompensatoriska åtgärder genomförs. 
Innehållet i kommande detaljplaner blir 
direkt avgörande för vilken påverkan på 
naturmiljön det blir. Konsekvenserna 
för dessa områden är svåra att bedöma 
eftersom detaljutformningen i dagsläget 

MILJÖKONSEKVENSER
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är oklar. 

MILJÖKONSEKVENSER

Bevarandevärt 
område

Område Intrång av

Ramsar Reningsverkets påverkanszon i Djupekås

Riksintresse 
för naturmiljö 
enligt 3 kap 6 
§ MB

Valjeviken - Sölvesborgsviken (NK2)

Ryssberget (NK3)

Listerlandet - Hanö (NK4)

Lörbykusten (NK39)

Ett utvecklingsområde för bostäder  i Valje

Ett utvecklingsområde för bostäder väster om Ysane

Ett utvecklingsområde för bostäder och ett utvecklingsområde 
för verksamheter i Hörvik. 

Åtta utvecklingsområden för bostäder samt tre områden för 
verksamheter och ett område för campingändamål i Hällervik/
Nogersund. 

Två utvecklingsområden för bostäder samt ett område för cam-
ping vid V- Torsöviken.

Ett utvecklingsområde för bostäder på Hanö

Ett utvecklingsområde för bostäder vid Krokås.

Reningsverkets påverkanszon vid Djupekås

Natura 2000 Pukaviksbukten - Habitatdirektivet

Listershuvud - Habitatdirektivet

Hanö - Habitatdirektivet

Reningsverkets påverkanszon vid Djupekås

Reningsverkets påverkanszon vid Nogersund

Ett utvecklingsområde för bostäder på Hanö

Naturreservat Sölvesborgsviken

Listershuvud

Ett utvecklingsområde för verksamheter samt ett utvecklingsom-
råde för bostäder i Sölvesborg

Reningsverkets påverkanszon vid Nogersund

Riksintresse 
för rörligt fri-
luftsliv enligt 4 
kap 2 § MB.

Hela östra och södra delarna av kommunen

Riksintresse 
högexploate-
rad kust enligt 
4 kap 4 § MB

I princip hela kommunens kustlinje

Biotopskyd-
dade områden

Inga intrång

Riksintresse 
för friluftsliv 
enligt 3 kap 6 
§ MB

Valjeviken - Ryssberget - Halen - 
Raslången (FK1)

Listerlandet - Hanö (FK2)

Ett utvecklingsområde för verksamheter i Valje

Åtta utvecklingsområden för bostäder i Hällevik/Nogersund och 
Hörvik. 
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Översiktsplaneförslaget medför följande 
intrång i dokumenterade bevarandevärda 
områden:

Reningsverkets påverkanszon i Dju-
pekås innebär påverkan i ett område 
som utgör ramsar, natura 2000-område 
(Pukaviksbukten) samt riksintresse för 
naturmiljö (Lörbykusten). Värdena utgörs 
av havsområdet. Åtagandet att bevara 
ett Ramsarområde innebär att områdets 
ekologiska karaktär inte får försämras. 
Enligt bevarandeplanen för natura 
2000-området finns det vissa hot för 
naturvärdena. Dessa utgörs bland annat 
av exploatering som innebär byggande, 
sprängning, muddring, utfyllnad, mm 
som innebär minskad yta av habitatty-
perna. Även vattenburna föroreningar t 
ex oljeusläpp, kan också riskera att skada 
vegetationen och djurlivet i vattnet samt 
på stränderna. 

Även påverkanszonen för reningsverket 
vid Nogesund kan innebära påverkan 
på natura 2000-område (Listershuvud) 
samt ett utvecklingsområde för bostäder 
på Hanö (Hanö). Idag är hela området 
skyddat som naturreservat (Listershu-
vud) sedan 1993. År 1987 förklarades 
området som interimistiskt naturreservat. 
Dessförinnan har del av området varit 
skyddat som naturminne sedan 1959. 
Dessa starka skyddsföreskrifter gör att 
området inte är förenligt med någon ex-
ploatering, speciellt inte av verksamhe-
ter.  Att området är så pass starkt skyddat 
visar att exploateringen inte bedöms vara 
förenlig med 2 kap PBL 2 §, att mark- 
och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffen-
het, läge och behov.

Att anlägga bostäder intill ett natura 
2000-område på Hanö kan vara förenligt 
med områdets värden, om hänsyn tas till 
naturmiljön vid placering av bostadsbe-
byggelsen. 

För intrånget av utvecklingsområde för 
bostäder på Hanö, bör vidare utred-
ningar genomföras för att kunna bedöma 
konsekvenserna av exploateringen. Alla 
åtgärder som kan skada naturmiljön i 
Natura 2000-området på ett betydande 
sätt är tillståndspliktiga. Det gäller även 
om verksamheten sker utanför området. 
Verksamhetsutövaren ska själv bedöma 
om det finns risk för att projektet kan 
skada naturmiljön inom området. När 
man bedömer om åtgärden är tillstånds-
pliktig bör man använda sig av bevaran-
deplanen, som berättar vilka naturtyper 

eller arter som skyddas i området. Om 
tillstånd krävs så inleds tillståndspro-
cessen med ett samråd enligt 6 kap. 
miljöbalken. Det innebär att verksam-
hetsutövaren beskriver vad det är man 
tänker göra och remitterar berörda myn-
digheter och sakägare.  När samrådet 
godkänts och avslutas ska en anmälan 
med miljökonsekvensbeskrivning lämnas 
in till länsstyrelsen.  Tillstånd får bara 
beviljas för åtgärder som varken skadar 
de skyddade naturtyperna eller försvårar 
bevarandet av de skyddade arterna.   

Ett utvecklingsområde för verksamheter 
samt ett utvecklingsområde för bostäder 
i Sölvesborg medför påverkan i naturre-
servat för Sölvesborgsviken. Sölvesborgs-
vikens naturreservat bildades ursprung-
ligen som ”naturminnesmärke” 1939 
för att ge skydd åt fågellivet i inre delen 
av viken. I och med naturvårdslagens 
tillkomst 1964 blev naturminnesmärket 
automatiskt ombildat till naturreservat, 
och reservatsstatusen kvarstår även efter 
miljöbalkens införande 1998.  Den enda 
föreskrift som gäller för reservatet är att 
”samtliga inom området förekommande 
fågelarter” är fredade. I praktiken innebär 
det att all jakt på fågel är förbjuden. 
Reservatets avgränsning följer naturmin-
nesmärkets ursprungliga gräns, och 
omfattar även en del bebyggd mark.  
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med 
en ombildning av naturreservatet, så att 
det skall få en ändamålsenlig avgräns-
ning och moderna föreskrifter.

Delar av ett utvecklingsområde för 
bostäder i Krokås medför intrång i 
riksintresse för naturmiljö, Lörbykullen. 
För utvecklingsområdet för bostäder 
bedöms intrånget som begränsat och 
berör de södra delarna av riksintres-
seområdet. I översiktsplanen anges att 
exploateringen är en komplettering till 
befintlig bebyggelse i södra Krokås, 
vilket bedöms medföra att påverkan på 
riksintresseområdets värdekärnor blir 
begränsade. Betesdrift runt området samt 
skötsel av landskapselement kan fortgå 
utan att det påverkar bostadsbebyggelsen 
nämnvärt. Utvecklingsområdet berör 
inte naturreservatet Speglehall, innehål-
lande höga naturvärden. Naturreservatet 
ligger inom riksintresseområdets gränser.  
Kommunen bedöms ha tagit hänsyn till 
riksintresseområdet i samband med att 
översiktsplanen har tagits fram. I sam-
band med detaljplaneläggning av de om-
råden som berör riksintresset, bör dock 
ytterligare studier genomföras för att 

säkerställa riksintresseområdets värden. 
I dagsläget bedöms inte några nämn-
värda negativa konsekvenser uppstå. För 
utvecklingsområdet vid Djupekås, se 
bedömning gällande ramsar och natura 
2000. (Pukaviksbukten) 

Totalt tolv utvecklingsområden för 
bostäder i Hörvik, Hällervik/Nogersund 
och Hanö, samt ett campingområde i 
Hällevik/Nogersund samt ett område för 
verksamheter i Hörvik medför intrång i 
riksintresse för naturmiljö, Listerlandet-
Hanö. Riksintresseområdets naturvärden 
kan påverkas negativt av bl a minskad 
eller upphörd betesdrift skogsplantering 
på jordbruksmark, energiskogsodling, 
spridning av gifter eller gödselmedel, be-
byggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, 
vägdragningar etc.  De flesta av utveck-
lingsområdena utgör komplettering till 
befintlig bebyggelse, och befintlig infra-
struktur såsom vägar etc. kan användas. 
Utvecklingsområdena är också begrän-
sade i sin storlek, vilket gör att intrånget i 
riksintresset bedöms som begränsat, trots 
att hela utvecklingsområdena ligger inom 
områdets gränser. I dagsläget bedöms 
inte några nämnvärda negativa konse-
kvenser uppstå på området, men vidare 
studier bör genomföras i samband med 
detaljplaneläggning. 

Ett utvecklingsområde för bostäder i Valje 
berör riksintresseområdet  Valjeviken - 
Sölvesborgsviken (NK2). Merparten av 
området utgörs av grunda havsvikar med 
låga betade moränöar och art- och indi-
vidrik häck -och sträckfågelfauna. På Valje 
halvö finns ädellövskog och ädellövhag-
mark som hyser rödlistade arter. Lokalise-
ringen av utvecklingsområdena har tagit 
hänsyn till riksintresseområdets värden. 
Området bedöms vara begränsade i sin 
storlek och ligger inte i direkt anslutning 
till strandzonen. Inte heller berörs de 
naturreservat eller natura 2000-områden 
som ligger inom riksintresseområdet. I 
dagsläget är det svårt att bedöma om 
negativa konsekvenser uppstår, utan 
detta hänskjuts till en mer detaljerad nivå. 
I samband med detaljplaneprocessen 
bör ytterligare studier genomföras för att 
säkerställa områdets värden, och för att 
kunna hitta anpassningar av detaljpla-
nens utformning. 

Ett utvecklingsområde för bostäder väster 
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om Ysane medför intrång i riksintresse för 
naturmiljö, Ryssberget. Naturmiljövärdena 
är höga och framför allt finns det ett stort 
antal rödlistade arter inom riksintres-
seområdena. Risk finns att rödlistade 
arter blir påverkade. I samband med att 
detaljplan uppförs bör inventering utföras 
av rödlistade arter och kompensationsåt-
gärder föreslås. Naturområden bör sparas 
inom planområdet för att underlätta för 
spridning av arter.

Ett antal utvecklingsområden berör riks-
intresseområde för friluftsliv enligt 3 kap 
6 kap MB. om hänsyn tas till friluftslivets 
värden såsom strövområden och fiske, 
bedöms inte några nämnvärda negativa 
konsekvenser uppstå på riksintresseom-
rådena. 

Ett antal av kommunens föreslagna 
utvecklingsområden för bostäder, berör 
riksintresseområde för rörligt friluftsliv en-
ligt 4 kap § 2 MB. I dagsläget bedöms inte 
riksintresseområdet påverkas nämnvärt 
av exploateringen.

Översiktsplaneförslaget berör riksintresse 
för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 
MB. Riksintresset kustzon har tillkommit 
just för att bevara de oexploaterade kust-
sträckorna och förlägga nya etableringar 
till redan befintliga tätorter och anlägg-
ningar. Kommunen har i översiktsplanen 
tagit ett helhetsperspektiv på vad som är 
en lämplig utveckling inom hela kom-
munen. Genom att huvudinriktningen 
i översiktsplanen är att exploatera och 
förtäta serviceorterna säkerställs oexploa-
terade områden vid kustzonen mellan 
de olika tätorterna i allra högsta grad. 
Översiktsplanen bedöms inte medföra 
några nämnvärda negativa konsekvenser 
för riksintresset.

Översiktsplanen fokuserar bebyggelseut-
vecklingen till främst tätorterna Sölves-
borg, Norje, Mjällby, Hörvik/Krokås och 
Nogersund/Hällevik. I viss utsträckning är 
det nödvändigt att ta jordbruksmark i an-
språk för tätortsutveckling. Därför uppstår 
det i vissa fall en konflikt med jord- och 
skogsbrukets intressen. Det finns dock 
samhällsbyggnadsskäl till att mark när-
mast tätorterna bebyggs eftersom det är 
mest rationellt nyttjande av infrastruktur 
och tekniska anläggningar. Översiktspla-
nen anger att jordbruksmark endast bör 
tas i anspråk för andra ändamål om det 
rör sig om väsentliga samhällsintressen 

som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Ska sådan mark tas i anspråk bör ingrep-
pen utformas på ett sätt som medför 
minsta möjliga inverkan på jordbruket. 
Jordbruksmarkens naturvärden bedöms i 
dagsläget som begränsade, men innehar 
relativt stora värden för landskapsbild, 
kulturmiljö och bevarandet av odlings-
landskapet.

Småbiotoperna med brynzoner i anslut-
ning till bostadsbebyggelse är få och 
bör bevaras och förstärkas som en del av 
grönstrukturen inom området. Om ängs- 
och betesmarker kan bevaras i anslutning 
till utbyggnadsområdena för bostäder 
kan de utgöra ett landskapsbildsmässigt 
positivt tillskott för områdena. Ängar och 
hagar är helt beroende av en ständig 
och väl avvägd hävd i form av betesdjur 
och/eller slåtter. Gröna stråk och öp-
pet vatten i landskapet ger även de ett 
varierat landskap, många rum, ökad areal 
allemansrättslig mark och ökat biologiskt 
mångfald. 

Generellt biotopskydd gäller för al-
léer, trädrader, källor med omgivande 
våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och 
våtmarker i jordbruksmark, stenmurar 
i jordbruksmark och åkerholmar. Med 
jordbruksmark menas här mark som 
används som åker, värdefull äng eller 
betesmark. Flera av de föreslagna utveck-
lingsområdena ligger inom eller i direkt 
anslutning till jordbruksmark som kan 
tänkas innehålla denna typ av objekt. 
Dessa bör om möjligt bevaras så långt 
som möjligt och kan integreras i bebyg-
gelsen. Om detta är möjligt bedöms 
förslaget innebära små negativa konse-
kvenser på biotopskyddade objekt. 

Strandskyddet ska slå vakt om allmänhe-
tens tillgång till stränderna samt värna 
det växt- och djurliv som är beroende av 
vattenmiljöer. Dispens från strandskydd 
får endast lämnas om det finns särskilda 
skäl. Två av föreslagna utbyggnadsområ-
den gör intrång i område som omfattas 
av strandskyddsbestämmelserna. Dock 
kan strandskyddet vara upphävt idag, 
men återinträder vid detaljplaneläggning 
varmed en ansökan om upphävande av 
strandskydd behöver sökas. 

Föreslagen exploatering kan komma att 
påverka sällsynta arter för både växt- 
och djurliv. För att undvika att konflikter 
uppstår bör man vid exploateringen 

undersöka om någon rödlistad art berörs. 
Sällsynta arter definieras främst utifrån 
de arter som finns upptagna i Sveriges 
nationella rödlista. Rödlistan uppdateras 
vart 4:e år av artdatabanken. Utöver de 
rödlistade arterna kan det finnas andra ar-
ter, underarter eller varieteter som kräver 
hänsyn lokalt. Rödlistade arter behöver 
inte betyda något hinder för en exploa-
tering, om exploateringen görs på ett 
varsamt sätt med hänsyn till de rödlistade 
arter som finns inom området.

Bedömning

Det finns ibland motstridiga intressen då 
det gäller markanvändning. Tex. är det 
viktigt att bevara skogs- och jordbruk ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Andra mark-
områden är kanske speciellt lämpliga för 
vindkraftverk, intressanta för berg och 
grusförekomster eller för att de omfattas 
av någon sorts bevarandebestämmelse. 
Inom natur- och landskap samt även kul-
turmiljö finns det omfattande bevaran-
deintressen. Det är också av stor vikt att 
vattendragen och sjöarnas kvalitet hålls 
stabila. Dessa värden sammanfaller dock 
i stort med att intresset för att bibehålla 
och utveckla en attraktiv upplevelsemiljö 
för besökande, turister och invånare. 

Scenario 0 bedöms inte medföra några 
nämnvärda negativa konsekvenser då 
nuvarande markanvändning fortgår. 
Scenario 1 och 2 bedöms kunna påverka 
naturmiljön negativt

Förebyggande åtgärder

Vid en detaljplanenläggning av de 
utvecklingsområden som berör riksintres-
seområden för natur- och friluftsliv bör 
intrånget särskilt studeras. Detta för att 
anpassa markanvändningen till använd-
ning som följer riksintresseområdenas 
intentioner. Detaljplaneläggningen 
bör föregås av en lämplighetsprövning 
som utgår från allmänhetens tillgång till 
friluftslivet, dvs. allmänheten inte ska 
hindras i utövande av friluftsaktiviteter 
respektive behovet av att naturen skall 
skötas och hävdas. 

Ytterligare studier t ex avseende trafik-
analyser, bullerutredningar och riskutred-
ningar sannolikt kommer att krävas inom 
ramen för fortsatt planering av angivna 
utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter.

MILJÖKONSEKVENSER
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5.3 Forn- och kulturläm-
ningar

Scenario 0

Scenario 0 bedöms inte påverka några 
riksintresseområden för kulturmiljö, 
kulturreservat eller värdefulla kulturhisto-
riska miljöer som är upptagna i ”Kultur-
minnesvårdsprogrammet för Sölvesborgs 
kommun”. I scenario 0 förväntar man 
sig inte någon ökad inflyttning av kom-
muninnevånare. En svag ökning kan 
dock ske under en kort tidsperiod. Då 
det inte finns något befolkningsunderlag 
kommer troligtvis varken några bostads- 
eller verksamhetsområden att uppföras. 
Möjligtvis kan det ske en förtätning av 
befintliga områden. Scenariot bedöms 
inte medföra någon påverkan på forn- 
och kulturlämningar.

Scenario 1 och 2

Inget av scenarierna medför intrång 
i område som utgör kulturreservat. 
Dock medför ett utvecklingsområde av 
ett verksamhetsområde i Sölvesborg 
intrång i ett område som utgör riksintres-
seområde för kulturmiljö (Sölvesborg 
- K2).  Idagsläget är det svårt att bedöma 
konsekvenserna för kulturmiljövärdena. 
Det som dock är avgörande är utform-
ningen av exploateringen samt typ av 
verksamhet. Vissa verksamheter kan vara 
förenliga med kulturmiljövärden medan 
andra är det inte. 

Båda scenarierna medför intrång i om-
råden som är medtagna i Kulturminnes-
vårdsprogrammet. Scenario 1 medför 
mindre intrång i kulturhistoriska områ-
den än scenario 2. Intrången bedöms 
kunna medföra negativa konsekvenser 
för kulturmiljön. Viktiga kulturhistoriska 
samband kan brytas, och fornlämnings-
områden kan påverkas. Hänsyn måste 
tas till områdena som är medtagna i 
Kulturminnesprogrammet i samband med 
detaljplaneläggning. 

Då Sölvesborgs kommun till stor del 
har karaktären fullåkersbygd, har med 
tiden många fornlämningar tagits bort 

av jordbrukstekniska skäl. Vid markex-
ploatering får man därför räkna med det 
dolda kulturlandskapet, det som finns 

under markytan. 

Översiktsplanen bedöms lyfta fram 
tydliga riktlinjer gällande förhållnings-
sätt till de kulturhistoriska dragen och 
landskapets historia. Områden, så kall-
lade K-områden har avsatts i planen, som 
betyder ”Område för kulturmiljövård 
- mark- och vattenområden där kultur-
värden prioriteras.” Inriktningarna är 
tydliga och redovisar bland annat vilka 
ställningstaganden som ska göras vid en 
eventuell konflikt mellan att bevara och 
utveckla vid planeringen inom kultur-
historiskt intressanta områden. Planens 
riktlinjer anger att inom K-områden 
prioriteras en levande bebyggelsemiljö 
med fokus på bebyggelsens kulturhisto-

riska värden. 

Även om översiktsplanen bedöms 
innehålla tydliga riktlinjer gällande 
kulturmiljöfrågor, blir det av naturliga skäl 
konflikter mellan att bevara de utpekade 
kulturhistoriska områdena och behovet av 
ny bebyggelse. Ibland måste bevarandet 
vägas mot behovet av fler bostäder, bättre 
service, förbättrade sociala möjligheter 
eller en modernisering av verksamheter. 
Denna avvägning görs ständigt inom 
planeringen.

Vid anläggning av vindkraft finns det 
en risk att fysiskt skada kulturhistoriska 
element och/eller negativt påverka upp-
levelsen av kulturmiljön. Inom föreslaget 
vindkraftsområde finns kulturhistoriska 
element, till vilka hänsyn måsta tas vid en 
vindkraftsetablering, exempelvis fornmin-
nen och jordbrukets kulturlämningar.

Bedömning

Scenario 0 bedöms inte medföra några 
nämnvärda negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Scenario 1 och 2 bedöms 
kunna medföra negativa konsekvenser, 
då utvecklingsområden medför intrång i 
områden som är medtagna i Kulturmin-
nesvårdsprogrammet. Vid en jämförelse 

mellan scenario 1 och 2 bedöms scena-
rio 1 vara fördelaktigast, då minst intrång 
sker i kulturhistoriska element.

Förebyggande åtgärder

Varsamhet är viktigt i områden med 
befintlig bebyggelse och struktur så att 
dess karaktär bibehålls. Nybyggnation 
bör anpassas till karaktärerna i de olika 
miljöerna. Man bör sträva efter att förtäta 
samhället snarare än att utvidga det vid 
en eventuell nybyggnad. Möjligheter 
finns också att styra den framtida bebyg-
gelsen avseende färgsättning, material 
och karaktär i kommande detaljplan.

5.4 Materiella tillgångar

Scenario 0

Ingen påverkan bedöms uppstå för de 
materiella tillgångarna inom kommunen 
då befintlig markanvändning fortskrider. 

Inga strategiska områden (exempelvis 
nedlagda grustäkter eller vattentäkter) av-
sätts, vilket bedöms som negativt. 

Scenario 1 och 2

I översiktsplanen har ett antal områden 
avsatts som strategiska områden. Dessa 
områden reserveras för framtida hand-
lingsfrihet. Det innebär att översiktspla-
nen ger stöd för exploatering av resur-
serna, bland annat mineralbrytning och 
vattenförsörjning även om inte resursen 
kommer att utnyttjas på kort sikt. Då 
dessa är angivna i översiktsplanen som 
strategiska, kommer dessa inte att omfat-
tas av någon exploatering, vilket medför 
att områden kan komma att tas i bruk i 
framtiden. Detta bedöms som positivt. 

Bedömning

Ingen av scenarierna bedöms påverka de 

MILJÖKONSEKVENSER
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materiella tillgångarna nämnvärt. Scena-
rio 1 och 2 vore dock att föredra, då ett 
antal områden avsätts i översiktsplanen 
som strategiska.

Förebyggande åtgärder

Krav på verksamheter kan ställas med 
hjälp av anmälan, tillstånd och miljöbal-
ken.

5.5 Vatten och klimat

Scenario 0, 1 och 2

För att möta kommunens långsiktiga 
fysiska planering behöver VA-planering-
en och dess olika delar baseras bland 
annat på kommunens översiktsplan och 
bostadsförsörjningsprogram. Det handlar 
om att identifiera utvecklingsstrategier 
för den framtida markanvändningen, 
kommunens befolkningsutveckling och 
bebyggelsetryck. Detta för att tidigt 
kunna kartlägga framtida krav på VA-
verksamheten.  I översiktsplanen anges 
att en kommunal VA-plan bör tas fram, 
vilket bedöms som positivt. 

Översiktsplanen bedöms medverka till en 
förbättring av miljökvalitetsnormerna för 
vatten och vattenförekomst inom kom-
munen, då ett antal ställningstaganden 
och beskrivningar anges för att förbättra 
vattenkvalitén inom kommunens gränser. 
Ställningstagandena visar att kommunen 
är på rätt väg, men det krävs en stor insats 
och ytterligare åtgärder än de som om-
nämns i översiktsplanen för att kunna öka 
vattenkvaliten i vatttenförekomsterna. De 
ställningstaganden som är gjorda inom 
översiktsplaneförslagets ramar visar på att 
föreslagen exploatering inte motverkar 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vat-
tenkvalitet. Angiven exploatering bedöms 
inte försämra statusen i vattendragen, 
utan kan i stället medverka till åtgärder 
kan anläggas i samband med utbyggna-
den som kan förbättra statusen för vat-
tenförekomsterna inom kommunen. 

Vattentillgången i kommunen kan vid en 
stor utbyggnad av bostäder och verksam-
heter bli ett problem i framtiden eftersom 
jordbrukets stora uttag och dikningen av 
Vesan medför relativt begränsande dricks-
vattentillgångar. Med en utbyggnad av 
bostäder enligt båda scenarierna, speciellt 
i scenario 2, då befolkningsökningen är 

störst, måste dricksvattenkapaciteten ut-
redas samt skadeförebyggande åtgärder 
föreslås. Två exempel på lösningar kan 
vara:

• främst att optimera vattenanvänd-
ning för alla (jordbruk, industrier, 
privata hushåll m.m.) 

• som reserv kan överföring av vatten 
ske från angränsande områden

Inom Sölvesborgs kommun finns ett an-
tal vattenskyddsområden. Inga av dessa 
primärzoner berörs av de föreslagna 
utvecklingsområdena. 

Kommunens omhändertagande av 
avloppsvatten sker via spill- och dagvat-
tenledningar från ca 5 500 abonnenter. 
Enligt översiktsplanen skall samtliga ut-
byggnadsområden anslutas till det kom-
munala avloppsnätet. Kapaciteten för full 
utbyggnad enligt scenario 2 bedöms inte 
som fullt tillräcklig. Kommunen har därför 
avsatt ett område norr om Nogersund 
för en utökning av Nogersunds avlopps-
reningsverk. I och med utbyggnaden 
bedöms kapaciteten bli fullt tillräcklig. 

Dagvattenproblemet växer i takt med 
exploateringen och bebyggelsens utbred-
ning. I tätorter med stora hårdgjorda ytor 
rinner vattnet snabbt av på ytan, vilket 
kan leda till översvämningar i lednings-
nät och dikessystem. Kommunen har i 
översiktsplanen angett huvudprinciper 
för kommunens dagvattenhantering, 
samt åtgärder för hur dessa principer 
skall uppnås. Om dagvattnet tas om hand 
enligt översiktsplanens strategier bedöms 
inga betydande negativa konsekvenser 
uppstå. Skillnaden i dagvattenflödet från 
idag till att kommunen är fullt utbyggt 
enligt scenario 2 är relativt stor. Då hu-
vudinriktningen i planförslaget ligger på 
förtätning av några orter finns möjligheter 
att även äldre bostadsområden kan få en 
förbättrad dagvattenrening, förutsatt att 
plats reserveras för den lokala vattenhan-
teringen. 

Sölvesborgs kommun bedöms för 
närvarande inte ha någon stor översväm-
ningsrisk från vattendrag. De största 
översvämningsriskerna utgörs istället av 
dagvatten- och avloppsnätet. Vid kraftiga 
regnoväder kan dagvattenledningssyste-
men bli mättade, vilket medför att vägar 

och gator kan bli stående under vatten. 
Vattnet kan även tränga in i byggnader 
som befinner sig i lågpunkter. I Sölves-
borgs kommun finns ett antal landom-
råden som är belägna under nivån för 
havsytan. Dessa områden hålls fria från 
vatten med hjälp av stora pumpar. Marken 
som torrlagts används nästan uteslutande 
som åkermark.

Myndigheten för Samhällsskydd och Be-
redskap, (MSB) har sedan 1998 inventerat 
och karterat svenska vattendrag med 
avseende på översvämning. För närva-
rande är 75 vattendrag karterade. Inget av 
dem finns dock i Sölvesborgs kommun. En 
klimatanpassningsplan har arbetats fram 
inom Sölvesborgs kommun vari ingår 
stigande havsnivåer och översvämnings-
områden och naturolyckor beroende av 
klimat förändringar. Av denna kan utläsas 
att redan vid minimialternativet kom-
mer stora delar av kommunen att vara 
översvämmade på grund av havnivåhöj-
ning vid utgången av planeringsperioden, 
år 2100. I princip kan området beskrivas 
som att havet tränger in via Norjesund/
Orlundsån, fyller hela Vesan samt om-
råden öster Sölve ner på Lister. Detta 
innebär bland annat att vissa vägar och 
järnväg läggs delvis under vatten och att 
industriområden, avfallsanläggning samt 
bostadsområden översvämmas. Kon-
sekvenserna av havsvattenhöjning och 
skyfall är så omfattande och så allvarliga 
för såväl kommunens infrastruktur som 
bostads- och odlingsstruktur att det finns 
anledning att genomföra åtgärder såväl 
avseende berörda områden som tids-
aspekter för att kunna agera på lämpligt 
sätt för att anpassa kommunens struktur 
till föreliggande utveckling. Översiktspla-
nen bör ytterligare belysa dessa aspekter 
och redovisa tydligare åtgärder och 
rekommendationer för hur man skall han-
tera den kommande havshöjningen då 
konsekvenserna för kommunen bedöms 
som omfattande och allvarliga. 

Sölvesborgs kommun bedöms inte som 
högriskkommun vad gäller ras och skred. 
Stranderosion förekommer dock. Den 
högsta risken för erosion finns främst ut-
med den östra kusten från kommungrän-
sen ner till Hörvik men risk finns även i 
de södra delarna vid Hällevik, Torsö och 
Västra Näs samt utmed Sandviken och 
Möllefjorden. I samband med havets höj-
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ning kan risken förstärkas. Särskilt viktigt 
att notera är att Hällevik och Västra Näs 
är vattenskyddsområden vilket ger en 
utökad risk för skada vid erosion i dessa 
områden. Det finns några områden i Söl-
vesborg med förhöjd ras och skredrisk, 
dessa är Östra delarna av Sölvesborg 
mellan Storgatan och Järnvägsgatan samt 
Kylinge. Alla områden som är i riskzon 
för stranderosion bör undantas från 

vidare bebyggelse.

Bedömning

Eventuella framtida ändringar av klimat-
förhållandena kan medföra att neder-
bördsmängderna kraftigt ökar. Detta 
medför att problemen troligtvis kommer 
att bli större i framtiden och bör särskilt 
beaktas i den fysiska planeringen oavsett 
vilket scenario i framtiden som kommer 
till stånd. Områden med bostäder och 
verksamheter som riskerar att drabbas 
vid översvämning ökar vid Scenario 1 
och 2. Scenario 1 och 2 bedöms påverka 
tillgången till dricksvatten, vilket är en 
aspekt som kommunen bör åtgärda.

Förebyggande åtgärder

Tillgången till högklassigt dricksvatten 
är av utomordentligt stor vikt. Det lokala 
vattenuttaget i kommunen för dricksvat-
ten, industriändamål, bevattning och 
djurhållning måste hållas under kontroll 
så att kloridhalterna inte ökar. Risken för 
förhöjda nitrathalter måste minimeras. 
Detta kräver insatser från djurhållarnas 
sida. Skyddsområden för framtida och 
existerande vattentäkter måste skapas. 
Tillgången till högklassigt dricksvatten är 
av utomordentligt stor vikt. De kommu-
nala vattentäkterna måste skyddas från 
alla potentiella föroreningskällor, genom 
att väl tilltagna skyddsområden/zoner till-
skapas. Olämplig markanvändning inom 
infiltrationsområden skall inte tillåtas. 

En vattenplan bör tas fram i kommunen 
för att långsiktigt säkerställa tillgången på 
dricksvatten. 

Det finns olika åtgärder som kan ge-
nomföras för att eliminera eller minska 
de översvämningsrisker som finns i 
låglänta och vattennära områden, tex. 
upphöjning av mark, bestämmelser om 
lägsta grundläggningsnivå, anläggande 

av erosionsskydd. I planläggningen av 
låglänta områden bör kommunen och 
Länsstyrelsen vara uppmärksamma på 
den eventuella problembilden. I samband 
med att sjö- eller ånära bebyggelse skall 
detaljplaneläggas bör en beräkning eller 
riskanalys göras för att bedöma konse-
kvenserna av de stigande vattennivåerna 
på den nya exploateringen. 

Befintliga avlopps- och dagvattensystem 
bör i möjligaste mån separeras, så att 
nederbörd inte påverkar spillvattenavlop-
pen. En översyn av enskilda anläggning-ar 
belägna i områden med risk för översväm-
ningar bör göras och alternativ avledning 
av spillvatten bör undersökas. En översyn 
av dag- och spillvattensystemet med 
hänsyn till framtida översvämningar bör 
utföras.

En gemensam dagvattenstrategi för 
kommunens förvaltningar och bolag 
bör utarbetas. Dagvattnet får inte vidare 
försämra vattenmiljön. Detta ska uppnås 
genom att:

• Åtgärder sätts in mot föroreningar-
nas källor, så långt det är tekniskt, 
ekonomiskt och juridiskt möjligt.

• Dagvattnet i bebyggd miljö hanteras 
eller separeras så att mark och sjöar 
kan tillföras så mycket vatten som 
möjligt, utan att belastningen av 
föroreningar når kritiska nivåer. En 
recipients behov av nytt vatten och 
dess känslighet för föroreningar ska 
vägas mot varandra.

• Förorenat dagvatten, som inte kan 
tas emot av en viss recipient, renas 
lokalt eller ledas till mindre känsliga 
recipienter eller till avloppsrenings-
verken.

• Informera fastighetsägare, företag 
och allmänheten

• Ställa krav vid köp och skötsel av 
egna fordon och vid upphandling av 
entreprenörer och också ställa krav i 
avtal då kommunen säljer mark eller 
arrende-rar ut mark.

• Bedriva en målmedveten detaljpla-
nering och bygglovgivning och kräva 
anslutning till kommunal VA-anlägg-
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ning där det är möjligt.

• Sätta in dagvattenåtgärder vid om- 
och nybyggnad av kommunens egna 
fastigheter, trafikanläggningar och 
parker. Dagvattensystemet kring 
Sölvesborgsviken bör kompletteras 
med fördröjningsdammar som skydd 
mot olyckor och utsläpp i Sölves-
borgsviken. 

5.5 Luft
Ett av de största hoten med det ekolo-
giskt hållbara utvecklingsarbetet är avsak-
naden av en väl fungerande infrastruktur 
där järnväg och busstrafik till stor del kan 
täcka behoven inom transportsektorn. Se 
resonemang under kap 6.1 (Begränsad 
klimatpåverkan), 6.2 (Frisk luft) och 6.9 
(Grundvatten av god kvalitet).

Ett länsövergripande program för att ut-
värdera tillstånd utveckling och åtgärds-
behov för regionalt luftvårdsarbete i 
tätorter och i landsbygdsmiljöer bör tas 

fram. 



18

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL

Scenariernas påverkan på          
miljömålen

Översiktsplaneförslaget har relaterats till 
de 16 nationella miljömål som riksdagen 
har beslutat skall utgöra utgångspunkt 
för samhällets miljöarbete. Sammantaget 
utgör miljömålen en viktig utgångspunkt 
vid bedömningen av miljökonsekvenser 
i allmänhet, och i synnerhet vid mer 
strategiska bedömningar som denna. Mil-
jömålen är dock inte juridiskt bindande, 
trots att de är beslutade av riksdagen. 
Följande utgör de nationella miljömå-
len:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försörjning

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 samt levande skärgår-
dar

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Nedan redovisas vilken påverkan de 
olika scenarierna har på miljömålen 
samt förslag till förebyggande åtgärder. 
Detaljkonsekvenserna från de infra-
strukturprojekt som avses uppföras 
inom kommungränserna redovisas. Det-
ta hänskjuts till den miljökonsekvensbe-
skrivning som uppförs i samband med 
prövningen av dessa projekt. 

6.1 Begränsad klimatpå-
verkan 
All utbyggnad liksom ökad befolkning 
ger upphov till mer användning av fos-
sila bränslen och därmed klimatpåver-
kande gaser. Användningen av fossila 
bränslen styrs till stor del av individuella 
val och behov. I den kommunala plane-
ringen har man möjlighet att öka eller 
minska människors beroende av fossila 
bränslen. Transportsektorn står för den 
ökade andelen koldioxid i Sölvesborgs 
kommun. 

Genom den klimatstrategi som antogs 
av Sölvesborgs kommun 2006-10-24 
samt storskalig utbyggnad av fjärrvär-
menät i Sölvesborgs innerstad och på 
sikt även till Mjällby, jobbar kommunen 
aktivt med att uppnå miljömålet. 

Scenario 0

I scenariot intar kommunen en passiv 
roll och man får svårigheter att erbjuda 
attraktiva boendeformer, vilket i sin tur 
kan medföra att utflyttningen från kom-
munen ökar. Utflyttningen ökar risken 
för nedskärningar i både serviceutbud 
och kollektivtrafik. Även trafikarbetet 
ökar, då det är långt till service. Etable-
ringen av infrastrukturprojekt har dragit 
ut på tiden. Verksamheterna inom 
kommunen är fortfarande beroende av 
godstransporter på väg. Lastbilstrafiken 
medför stora utsläpp till luft. 

Att ingen utbyggnad av vindkraftverk 
görs bedöms inte följa intentionerna i 
miljömålet. 

I ett långsiktigt perspektiv leder nollal-
ternativet till minskade möjligheter för 
kommunen att styra samhällsbyggandet. 
Detta kan medverka till att bostäder och 
service placeras längre bort från tätorten 
varpå trafik- och klimatbelastningen ökar 
och målet motverkas. 

Scenario 0 bedöms motverka att miljö-
målet uppfylls.

6

Scenario 1 och 2

I scenarierna antas att andelen kom-
muninvånare har ökat. Detta ger ett ökat 
underlag för att utveckla kollektivtrafiken 
(något mer i scenario 2 än i scenario 1). 

Miljömålet bedöms påverkas positivt i 
stor utsträckning av förslaget till ny över-
siktsplan. Översiktsplanen förordar en 
utveckling av kollektivtrafik, förbättringar 
för väginfrastrukturen samt goda cykel-
förbindelser. Kommunens skall arbeta 
för att stärka befintliga kollektivtrafikstråk 
och förbättra invånarnas möjligheter till 
att välja mer samhällsnyttiga transportal-
ternativ som minskar klimatutsläppen för 
transporter. En ökning av befolkningen 
inom kommunen medför underlag för 
att utveckla kollektivtrafiken, exempelvis 
så kan scenario 2 medföra att visionen 
om Pågatåg bli verklig. Även gång- och 
cykelvägar är utbyggda. Allt detta med-
för att bilberoendet inom kommunen 

minskar. 

Sölvesborgs kommun kan genom 
den ”Trafiknätsanalysen” planera nya 
bostadsområden på rimliga avstånd från 
kollektivtrafikstråk (närmsta hållplats för 
kollektivtrafik i tätorter ca 400 meter) så 
att man inte bygger in sig i ett bilbero-
ende. Att ha korta avstånd mellan bostad 
och arbete och korta avstånd till hållplats 
för kollektivtrafik är också en attrakti-
vitetsfråga. Det bedöms vara mycket 
positivt för miljömålet att man arbetar 
efter denna strategi. 

När det gäller energi förordas fjärrvärme. 
I första hand sker storskalig utbyggnad 
av fjärrvärmenät i Sölvesborgs innerstad 
och på sikt även till Mjällby. Ett ökat 
befolkningstryck medför att underlaget 
för utbyggnad av ytterligare fjärrvärmenät 
ökar, speciellt i scenario 2.

Översiktsplanen ställer sig positiv till 
utbyggnad av vindkraft, och utveck-
lingsområden för vindkraft har avsatts i 
översiktsplanen. Även det ökade intresset 
för installationer av värmepumpar bidrar 
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Scenariernas påverkan på          
miljömålen

till att begränsa miljöpåverkan.

Bedömning

Både scenario 1 och 2 medverkar till att 
uppfylla och medföra positiva konse-
kvenser på miljömålet. Främst scenario 
2, då denna beräknas ge störst befolk-
ningsökning, vilket ökar underlaget yt-
terligare för kollektivtrafik, utbyggnad av 
fjärrvärme och vindkraft m.m. Scenario 0 
bedöms medföra negativa konsekvenser 

för miljömålet.

Förebyggande åtgärder

Kommunen kan i exploateringsavtalet 
påverka exploatörer att i så stor utsträck-
ning som möjligt ansluta ny bebyggelse 
till fjärrvärmenätet. Där sådant saknas 
kan kommunen påverka exploatörer att 
delta i uppbyggnad av närvärmeverk.

Vid exploateringsavtal ställa extra höga 
krav på isolering och där fjärrvärmean-
slutning inte är möjlig verka för enskilda 
energilösningar med minsta möjliga 
miljöpåverkan.

Om nya platser för bensinstationer pekas 
ut, kan kommunen i exploateringsavtalet 
ställa krav på att tankstället skall erbjuda 
alternativbränsle.

6.2 Frisk luft

Scenario 0

Scenario 0 bedöms medföra ökat bilbe-
roende, då underlag för att utveckla kol-
lektivtrafik saknas. Scenario 0 medför att 
andra infrastrukturprojekt har dragit ut på 
tiden. Ingen kollektivtrafik har utvecklats 
och inga gång- och cykelvägar har byggts 
ut. Scenario 0 bedöms motverka att 
miljömålet uppfylls.

Scenario 1

I scenario 1 föreslås den nya bebyggel-
sen att uppföras med tonvikt på områ-
dena i anslutning till tätorterna Sölves-
borg, Norje, Mjällby, Hörvik/Krokås och 
Nogersund/Hällevik. Detta medför att de 
boende har nära till de centrala delarna 
av tätorterna och stora möjligheter finns 
att gå och cykla eller ta buss till centrum. 
Kollektivtrafiken har byggts ut något, 
men tillräckligt underlag för att skapa På-
gatåg finns inte ännu. Bilberoendet inom 

kommunen har minskat något. 

Fjärrvärmen har byggts ut i Sölvesborgs 
tätort och Mjällby. Ett tillräckligt underlag 
saknas dock för att bygga ut fjärrvärmenä-
tet i de andra delarna av kommunen.

Scenario 1 bedöms medföra positiva ef-
fekter på miljömålet.

Scenario 2

I scenario 2 har de resterande delarna av 
utvecklingsområdena för bostäder och 
verksamheter byggts ut, vilket ger ett 
ökat underlag för service och kollektiv-
trafik. Kollektivtrafiken har utökat sina 
turer och visionen om Pågatåg har blivit 
verklighet. Gång- och cykelvägnätet har 
byggts ut. 

En viss ökning av trafikmängden förvän-
tas till och från föreslagna bebyggelse-
områden, men inte i sådan omfattning 
som föranleder hälsovådliga halter av 
luftföroreningar. Satsningen på gång- och 
cykelvägar samt stärkandet av kollek-
tivtrafikstråk är positivt för miljömålet. 
I översiktsplanen föreslås områden för 
vindkraft, vilket verkar positivt. 

Den befolkningsökning som skapas i 
scenario 2 medför att underlaget för att 
ytterligare bygga ut fjärrvärmenätet i de 
resterade delarna av kommunen ökar. 
Översiktsplanens ställningstagande be-
träffande fjärrvärme är positivt för målet, 
i synnerhet då den ersätter eldning med 
fossila bränslen och enskild vedeldning 
med icke miljöcertifierade pannor. 

Scenario 2 bedöms medverka till att miljö-
målet uppfylls. 

Bedömning 

Scenario 1 medför positiva effekter på 
miljömålet men inte i lika stor utsträck-
ning som scenario 2, då scenariot med-
för ytterligare en ökning av befolkningen 
som kan medföra godare underlag för att 
bygga ut service, kollektivtrafik och infra-
strukturprojekt. Även fjärrvärmeutbygg-
naden kan öka i scenario 2. Scenario 0 
bedöms påverka miljömålet negativt och 

inte uppfylla de lokala målsättningarna 
för miljömålet.

Förebyggande åtgärder

Mätningar av PM10 och bensen bör 
utföras i Sölvesborgs tätort. Ett länsö-
vergripande program för att utvärdera 
tillstånd, utveckling och åtgärdsbehov för 
regionalt luftvårdsarbete i tätorter och i 
landsbygdsmiljöer bör tas fram. 

Ett miljöövervakningsprogram bör tas 
fram för att kontinuerligt mäta och ut-
värdera föroreningar och störningar och 
därmed få kontroll på i vilken grad kom-
munen lever upp till gällande miljökvali-
tetsmål och miljökvalitetsnormer. 

Krav på verksamheter kan ställas med 
hjälp av anmälan och tillstånd enligt 
miljöbalken. Miljöförbundet Blekinge Väst 
hanterar dessa frågor åt kommunen. 

6.3 Bara naturlig försur-
ning
Försurningen berörs av miljömålen 
”Frisk luft” och ”Ingen övergödning”. Se 
kommentarer under dessa rubriker.

6.4 Giftfri miljö

Scenario 0, 1 och 2

I kommunen finns pågående verksam-
heter som är miljöfarliga. Kommunen 
eller länsstyrelsen har tillsyn över dessa. 
Generellt ökar reningsgraden i industrier 
och andra verksamheter i och med att 
bästa teknik skall användas. Dock släpps 
nya ämnen kontinuerligt ut på markna-
den, ämnen som kan vara miljöskadliga. 

Inom kommunen finns ett flertal områden 
som av Länsstyrelsen har bedömts vara 
potentiellt förorenade. Största delen av 
de identifierade förorenade områdena är 
knutna till Sölvesborgs tätort. Nästan alla 
föreslagna bostads- och verksamhets-
områden berörs av dessa områden och 
konflikter kan i framtiden uppstå. I sam-
band med detaljplaneläggning av dessa 
utvecklingsområden bör detta beaktas 
så att inte några negativa konsekvenser 
uppstår. 

Miljömålet påverkas positivt genom att 
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fler miljöförorenade områden kommer att 
saneras i och med etablering av nya områ-
den. Vid nybyggnation finns certifierings-
program för hur miljögifter i byggandet 
skall hanteras.

Bedömning 

Studerade scenarier bedöms inte skilja 
sig åt i så stor utsträckning. Dock kom-
mer i nollalternativet eventuella sane-
ringar ta längre tid eller inte bli gjorda. 

Översiktsplanens ställningstagande 
bedöms medföra positiva effekter för 
miljömålet. 

Förebyggande åtgärder

Om en exploatering i anslutning till nå-
gon av de potentiellt förorenade område-
na bör risken för att området är förorenat 
utredas. Om föroreningshalterna är höga 
kan en efterbehandling bli aktuell. Vid 
utvärdering av föroreningsnivåer gäller 
Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning (bostäder) 
och mindre känslig markanvändning 
(industri). Detaljerade undersökningar 
bör göras i samband med detaljplanepro-
cessen.

6.5 Skyddande ozonskikt

Scenario 0, 1 och 2

Ozonnedbrytande ämnen är svåra att 
minska genom fysisk planering, eftersom 
det handlar om hantering av köldmedier, 
klorerade lösningsmedel och liknande 
ämnen. Ingen av scenarierna bedöms 
påverka miljömålet.

Bedömning 

Ingen av scenarierna bedöms varken på-
verka miljömålet negativt eller positivt.

Förebyggande åtgärder

Kommunen kan genom information 
till allmänheten upplysa om platser för 
deponering av tex. kylskåp. 

6.6 Säker strålmiljö
Översiktsplanen redovisar ställningsta-
ganden att vid planläggning uppmärk-
samma och bevaka de eventuella risker 
magnetfält kan innebära och ha en res-
triktiv hållning till placering av master i 

anslutning till bostäder och publika loka-
ler, att försöka identifiera områden med 
låg belastning av elektromagnetiska fält 
och att verka för att befintliga elledningar 
i första hand i anslutning till bebyggelse 
och nya elledningar markförläggs.

Vid detaljplanering av föreslagen bebyg-
gelse i normalrisk- och högriskområden 
krävs att hänsyn tas till radonhalten. 

Översiktsplanen påverkar inte i någon 
nämnvärd mån miljömålet.

Scenario 0, 1 och 2

Studerade scenarier bedöms inte skilja 
sig åt. Alla möjliggör ny byggnation och 
infrastruktur. 

I samband med detaljplaneläggning bör 
hänsyn tas till eventuellt höga radonvär-
den. 

Bedömning 

Scenarierna bedöms inte påverka miljö-
målet i någon större utsträckning. 

Förebyggande åtgärder

Försiktighetsprincipen tillämpas och bo-
städer, skolor och daghem planeras inte 
nära elanläggningar och större kraftled-
ningar. Socialstyrelsens rekommendera-
de skyddsavstånd till skolor, arbetsplatser 
och bebyggelse bör följas. 

6.7 Ingen övergödning
Läckage av näringsämnen från jordbruks-
mark svarar för den största tillförseln av 
gödande ämnen till länets vatten. De 
kommunala reningsverken och bristfäl-
liga enskilda avlopp svarar också för en 
viss påverkan. För en minskad övergöd-
ning skulle åtgärder behövas främst 
inom avloppshantering och jordbruket. 
Placering av ny bebyggelse har betydelse 
för i vilken omfattning som befintlig och 
tillkommande bebyggelse kan anslutas 
till en effektivare avloppshantering med 
minskad övergödningspåverkan som 
följd.

Kommunens målsättning är att havet, 
sjöar, vattendrag och grundvatten ska 
uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 
beslutade miljökvalitetsnormer. Detta 
bedöms vara positivt för vattenmiljön. 

För en minskad övergödning skulle 
åtgärder behövas främst inom avlopps-
hantering och jordbruket. Placering av 
ny bebyggelse har betydelse för i vilken 
omfattning som befintlig och tillkom-
mande bebyggelse kan anslutas till en 
effektivare avloppshantering med mins-
kad övergödningspåverkan som följd. 
Översiktsplanen bedöms medverka till 

att miljömålet uppfylls.

Scenario 0 

Scenario 0 medför att ingen utökning av 
Nogersunds avloppsreningsverk kommer 
att ske, och kapaciteten för nya bygg-
nader att kopplas på det kommunala 
avloppsnätet är begränsade. Kapaciteten 
bedöms inte bli fullt tillräcklig i framti-
den.  Detta bedöms motverka miljömå-
let.

I ett långsiktigt perspektiv leder nollal-
ternativet till minskade möjligheter för 
kommunen att styra samhällsbyggandet. 
Detta kan medföra att ny enstaka bebyg-
gelse uppfylls på platser där det inte finns 
möjlighet till att ansluta till kommunens 
VA-nät. Detta skulle kunna innebära en 
ytterligare påfrestning från utsläpp av 
övergödande ämnen till hav, vattendrag 
och sjöar.

Scenario 1 och 2

Översiktsplanen förutsätter byggnation 
både i tätorterna och på landsbygden. All 
byggnation för boende skapar avlopps-
vatten, vilket trots långtgående rening 
ger övergödning. Ställningstagandena att 
genomföra ombyggnad av avloppsverk 
och att inom nya bostads- och industri-
områden avsätta mark för behandling av 
dagvatten och där det så är möjligt inom 
befintliga planområden så att dagvatten 
genomgår minst slamavskiljning före 
utsläpp till recipient bidrar till att minska 
den påverkan som ny byggnation ger 
beträffande övergödning. 

Bedömning 

Scenario 0 bedöms medföra negativ på-
verkan på miljömålet. Scenario 1 och 2 
bedöms medföra positiva effekter på mil-
jömålet, då ett nytt avloppsreningsverk 
föreslås uppföras. Scenario 2 bedöms 
medföra en något mer positiv effekt än 
scenario 1, då andelen befolkning ökar, 
vilket medför ett ännu större underlag för 
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att bygga avloppsreningsverket. 

Förebyggande åtgärder

Vid bygglovsgivning utanför kommunalt 
avloppsnät bör Miljöförbundet Blekinge 
Väst ställa starka krav på reningsanlägg-
ningar. Vid planering och lokalisering av 
ny bebyggelse vid kommunens sjöar ska 
samordning med utbyggnadsplanerna 
för allmänt avlopp ske alternativt ska 
gemensamma lösningar sökas.

Att återskapa och restaurera våtmarker 
och vattendrag som naturliga kvävekällor.

6.8 Levande sjöar och 
vattendrag
Se ovanstående bedömning av 6.7 Ingen 
övergödning. Mer insatser behöver dock 
göras för att förbättra vattenkvaliteten i 

sjöar och vattendrag. 

6.9 Grundvatten av god 
kvalitet

Scenario 0

Då andelen kommuninnevånare inte 
ökar och då inga stora bebyggelseområ-
den kommer att uppföras bedöms inte 
belastningen på vattenförsörjningen att 
öka i någon större utsträckning. Inga 
konflikter mellan skyddsområden för 
vattentäkter och utvecklingsområden för 
bostäder/ verksamheter kommer att upp-
stå. Scenario 0 bedöms varken medverka 
eller motverka till att miljömålet uppfylls. 

Scenario 1 och 2

Andelen kommuninnevånare kommer att 
öka i båda fallen och öka belastningen 
på vattenförsörjningssystemet. I scenario 
2 bedöms belastningen på vattensyste-
met att öka mest. 

Vattentillgången i kommunen kan vid en 
stor utbyggnad av bostäder och verksam-
heter bli ett problem i framtiden eftersom 
jordbrukets stora uttag och dikningen 
av Vesan medför relativt begränsande 
dricksvattentillgångar. Med en utbyggnad 
av bostäder enligt båda scenarierna, men 
speciellt i scenario 2, måste dricksvatten-
kapaciteten utredas samt skadeförebyg-

gande åtgärder föreslås.

I den omfattning det är möjligt bör våt-
marker återskapas för att reducera flöden 
av kväve och fosfor till havet. I anslutning 
till Siretorpskanalen, bör våtmarker/alg-
bassänger skapas av samma skäl.

En kommunal VA-plan bör tas fram för 
att långsiktigt säkerställa tillgången på 
dricksvatten och en tillfredsställande 
avloppsrening.

Bedömning 

Scenario 0 bedöms varken medverka el-
ler motverka till att miljömålet uppfylls. 
Scenario 1 och 2 bedöms inte  motverka 
miljömålet. Scenario 1 och 2 bedöms 
som likvärdiga. 

Förebyggande åtgärder

Bedriva en målmedveten detaljplanering 
och bygglovgivning och kräva anslutning 
till kommunal va-anläggning där det är 
möjligt.

Sätta in dagvattenåtgärder vid om- och 
nybyggnad av kommunens egna fastighe-
ter, trafikanläggningar och parker. Dagvat-
tensystemet kring Sölvesborgsviken bör 
kompletteras med fördröjningsdammar 
som skydd mot olyckor och utsläpp i 
Sölvesborgsviken

6.10 Hav i balans samt 
levande skärgårdar

Scenario 0, 1 och 2 samt bedöm-
ning

Sölvesborgs kommun är en kustkom-
mun och gränsar till ca 2/3 till hav.  Se 
vidare resonemang under kap 8.7 Ingen 
övergödning och kap 8.8 Levande sjöar 
och vattendrag.

Förebyggande åtgärder

Tillståndet i havsområdet bör följas upp 
på olika sätt. Ett kommunalt kontroll/mo-
nitoringsprogram bör genomföras i det 
inre vattenområdet. Detta program bör 
samordnas med regionala och nationella 
provtagningsprogram och forskningspro-
jekt i det yttre vattenområdet. 

6.11 Myllrande våtmar-

ker

Scenario 0

Befintliga våtmarksområden bevaras. 
Inga nya våtmarksområden föreslås. 
Scenariot bedöms varken medverka eller 
motverka miljömålet.

Scenario 1 och 2

Befintliga våtmarksområden bevaras. 
Enligt översiktsplanen bör våtmarker 
återskapas inom kommunen för att kunna 
reducera flöden av kväve och fosfor till 
havet. I anslutning till Siretorpskanalen, 
bör våtmarker/algbassänger skapas av 
samma skäl. 

Scenarierna bedöms medverka  till att 
miljömålet uppfylls. 

Bedömning 

Varken scenario 0,1 eller 2 bedöms 
medverka eller motverka miljömålet.

Förebyggande åtgärder

Vid utbyggnad och ökad areal hård-
gjorda ytor bör man, så lång som möjligt, 
åstadkomma en fördröjning av dagvatt-
net innan utsläpp till recipienten. Syftet 
med fördröjningen är b la att minska 
näringsläckage och sedimentation av 
tung-metaller.

Vid planering av nya bostadsområden 
eller verksamhetsområden bör befintliga 
våtmarksytor sparas eller vid bortfall så 
kan dessa kompenseras. 

6.12 Levande skogar

Scenario 0

Ingen skogsmark tas i anspråk. Befintlig 
markanvändning fortsätter. Scenariot 
varken motverkar eller medverkar till att 
miljömålet uppfylls. 

Scenario 1

I scenario 1 bedöms intrånget av 
värdefull skog vara begränsad. Utbygg-
nad av områden för verksamheter och 
bostadsändamål avses ske med tonvikt 
på områdena i anslutning till tätorterna 
Sölvesborg, Norje, Mjällby, Hörvik/
Krokås och Nogersund/Hällevik. 
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Scenario 2

I scenario 2 föreslås resterade utveck-
lingsområden för bostäder och verksam-
heter att exploateras. Vid bebyggelse på 
landsbygden kan skogsmark komma att 
tas i anspråk. Spridd bebyggelse i skog 
på landsbygden kan antas påverka målet 
negativt. 

Bedömning 

Scenario 0 bedöms inte motverka eller 
medverka till att miljömålet uppfylls. 
Scenario 1 och 2 bedöms påverka 
miljömålet både negativt och positivt. 
Scenario 1 bedöms vara fördelaktigare 
än scenario 2.

Förebyggande åtgärder

Vid byggande i skogsmark, kan kommu-
nen styra tomtstorlek så att möjligheter 
finns att träd och skogsmark kan bevaras 
på tomterna. 

6.13 Ett rikt odlingsland-
skap

Scenario 0

Inga områden som är värdefulla för 
odlingslandskapet tas i anspråk. Befintlig 
markanvändning fortsätter. Scenariot 
varken motverkar eller medverkar till att 
miljömålet uppfylls.

Scenario 1 och 2

Översiktsplanen fokuserar bebyggelseut-
vecklingen till främst tätorterna Sölves-
borg, Norje, Mjällby, Hörvik/Krokås och 
Nogersund/Hällevik.  I viss utsträckning 
är det nödvändigt att ta jordbruksmark i 
anspråk för tätortsutveckling. Därför upp-
står det i vissa fall en konflikt med jord- 
och skogsbrukets intressen. Det finns 
dock samhällsbyggnadsskäl till att mark 
närmast tätorterna bebyggs eftersom det 
är mest rationellt nyttjande av infrastruk-
tur och tekniska anläggningar. 

Översiktsplanen anger att jordbruks-
mark endast bör tas i anspråk för andra 

ändamål om det rör sig om väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgo-
doses på annat sätt. Ska sådan mark tas 
i anspråk bör ingreppen utformas på ett 
sätt som medför minsta möjliga inverkan 
på jordbruket.

Detta bedöms som positivt och medver-
kar till att högproduktiv jordbruksmark 
inte tas i anspråk.

Bedömning 

Scenario 0 bedöms varken medföra 
positiva eller negativa konsekvenser för 
miljömålet. Scenario 1 och 2 bedöms 
kunna medföra negativa konsekvenser 
på miljömålet, då några av de föreslagna 
utbyggnadsområdena medför intrång i 
dokumenterade bevarandevärda områ-
den för jordbruket. 

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att man vid detaljplane-
läggning studerar skiften och ägogränser 
för att minimera arealbortfallet och inte 
försvårar brukningen av åkermarken. 

6.14 Storslagen fjällmiljö
Berörs ej.

6.15 God bebyggd miljö
Se kap 7.1 Scenariernas konsekvenser för 
befolkning, bebyggelse och hälsa.

6.16 Ett rikt växt och 
djurliv

Scenario 0, 1 och 2

Exploatering ska enligt översiktsplanens 
föreslagna riktlinjer i första hand ske i 
anslutning till serviceorterna, men ny 
bebyggelse kommer oundvikligen att 
ta naturmark i anspråk. I samband med 
att mark tas i anspråk vid exploatering 
uppstår ofta konflikter med naturmiljön. 
Konsekvensernas omfattning på de olika 
platserna beror till stor del på hur bebyg-
gelsen utformas. En stor del av mark som 
tas i anspråk för bebyggelse utgörs dock 
av komplettering av befintlig bebyggelse 
i tätort eller jordbruksmark. Jordbruks-

markens naturvärden bedöms i dagsläget 
som mindre, men innehar relativt stora 
värden för landskapsbilden och bevaran-
det av odlingslandskapet.

Föreslagna utvecklingsområden kan 
komma i konflikt med både växt och djur-
liv. Negativa konsekvenser kan komma att 
uppstå, men med hjälp av detaljstudier 
kan konsekvenserna minimeras och byg-
gande bedöms kunna passa in utan att 
störa viktiga naturvärden.

Ett antal av kommunens utvecklingsom-
råden medför intrång i områden som 
utgör ramsar, natura 2000-områden samt 
naturreservat. I många fall sammanfaller 
dessa, som exempelvis vid ett föreslaget 
verksamhetsområde vid Djupekås och 
Nogesund. Kommunen bör överväga att 
undanta dessa områden från exploate-
ring, då de negativa konsekvenserna kan 
bli stora för naturvärdena och påtaglig 
skada bedöms kunna uppstå. Exploate-
ringen bedöms inte vara förenligt med 
PBL 2 kap 2 § om att mark- och vattenom-
råden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Målet motverkas genom att delar av 
naturmiljöer med ekologiska värden tas i 
anspråk. Den negativa påverkan på eko-
system och biologisk mångfald bedöms 
dock som relativt liten.

Bedömning 

Scenario 0 bedöms påverka miljömålet 
något mer än planförslaget genom att 
det är svårare i nollalternativet att styra 
samhällsbyggandet. Detta kan medföra 
att mer naturmark tas i anspråk än vid 
scenario 1 och 2. Skillnaden bedöms 
dock som försumbar. 

Förebyggande åtgärder

Kommunens arbete för att uppfylla 
miljömålet ska b la bedrivas genom att 
aktuella områden så tidigt som möjligt 
i planeringsprocessen inventeras med 
avseende på värdefulla strukturer. 

6.17 Sammanfattande 
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bedömning
De viktigaste framtidsfrågorna i Sölves-
borgs kommun framgår av den av kom-
munfullmäktige antagna Vision 2020. 
Enligt visionen är det kommunens vilje-
inriktning att det i framtiden ska bli ännu 
bättre att leva, bo och verka i kommu-
nen. Nya och befintliga boendemiljöer 
ska bidra till en variation i boendeformer 
med god tillgång till service, närrekrea-
tion och andra aspekter som bidrar till 
det goda livet. Kommunens unika och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer ska 
bevaras och utvecklas så att de även 
i framtiden kan bidra till kommunens 
attraktivitet som boendeort. Hållbar 
utveckling ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt ska eftersträvas.

Scenario 1 och 2 bedöms inte motverka 
till att det nationella miljömålen inte 
kan uppfyllas. Översiktsplaneförslaget 
presenterar i många fall tydliga ställnings-
taganden som medverkar till goda miljö-
förhållanden inom kommunen. I ett tidigt 
skede i processen har analyser utförts 
och resultaten noga avvägts för att på ett 
miljömässigt och hållbart sätt bidra till en 
positiv utveckling inom kommunen. 

Scenario 0 bedöms påverka miljömålen 
något mer än scenario 1 och 2 genom att 
det är svårare i nollalternativet att styra 
samhällsbyggandet. Detta kan medföra 
en mer spridd utveckling vilket i sin tur 
medför att mer mark tas i anspråk än vid 
översiktsplaneförslaget. En spridd ut-
veckling medför att bostäder och service 
placeras längre bort från tätorten varpå 
trafik- och klimatbelastningen ökar.
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Scenariernas påverkan på         
miljökvalitetsnormerna

7

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken 
i kraft och därmed introducerades ett 
nytt verktyg i det svenska miljöarbe-
tet. Miljökvalitetsnormer (MKN) har 
fastställts inom svensk lagstiftning bland 
annat som en anpassning av EU:s ramdi-
rektiv för luftkvalitet och vidhängande 
dotterdirektiv till svenska förhållanden 
och med av-sikt att skydda människors 
hälsa. En miljökvalitetsnorm ska faststäl-
las utifrån vad människan kan utsättas 
för utan fara för olägenheter av bety-
delse, och/eller vad miljön kan belastas 
med utan fara för påtagliga olägenheter. 
En norm kan till exempel gälla högsta 
eller lägsta tillåtna halt av ett visst ämne 
i luft/vatten/mark eller av en indikator-
organism i vatten.

Idag finns tre förordningar om miljö-
kvalitetsnormer, en för föroreningar i 
utomhusluft (SFS 2001:527), en för olika 
parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554) och en för omgivningsbuller 
(SFS 2004:675).

7.1 MKN för luft
Sölvesborgs kommun är medlem i 
Blekinge Läns Luftvårdsförbund. Genom 
luft-vårdsförbundet får kommunen till-
gång till modellberäkningar av luftföro-
reningssituationen i kommunen. Inom 
kommunen:

• Mäts ej ozonhalten

• Mätningar avseende kväveoxider 
har genomförts i centralorten. Mät-
ningarna visar att det högst sanno-
likt inte föreligger några hälsorisker 
från NO2 i Sölvesborgs kommun. 

• VOC har under år 2004-2005 mäts 
i centrala Sölvesborg. Resultaten 
pekar på att det inte föreligger 
några hälsorisker från VOC i Söl-

vesborgs kommun.

• PM10 har inte mäts i Sölvesborg, 
men däremot i andra kommuner i 
Blekinge. Resultaten pekar på att 
den så kallade övre utvärderings-
tröskeln (ÖUT) åtminstone stund-
tals överskrids i länets samtliga 
kommuner, vilket till största delen 
beror på intransport av partiklar 
från väster. Överskridande av ÖUT 
innebär att mätningar av PM10 
skall utföras i kommunen. 

Utsläpp av växthusgasen koldioxid 
bidrar till växthuseffekten och måste 
minska. De främsta utsläppskällorna är 
uppvärmning av bostäder/lokaler och 
transporter.  Målsättningen I översikts-
planen är att ny bebyggelse ska kopplas 
till fjärrvärmenätet för att på så sätt 
minska utsläppen av växthusgaser. Det-
ta bedöms bidra till positiva effekter. 

Genomförandet av översiktsplanen 
bedöms ej leda till att miljökvalitetsnor-
merna för utomhusluft överskrids inom 
planperioden eftersom trafikmängderna 
som alstras bedöms som måttliga. De 
huvudsakliga utvecklingsområdena har 
närhet till ett öppet kust- och slättland-
skap vilket bidrar till en god ventilering. 
I kommande detaljplaner måste MKN 
för luft beaktas. 

7.2 MKN för fisk- och 
musselvatten
Inget av de vattendrag som finns inom 
Sölvesborg kommun omfattas av miljö-
kvalitetsnormerna.

7.3 MKN för vatten och 
vattenförekomst
År 2004 utfärdade regeringen ”Förord-
ning om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljö”, (SFS 2004:660), som byg-
ger på EU:s ramdirektiv för vatten. 

Tillkommande etableringar i närheten av 
havet, sjöar och vattendrag får inte bidra 
till att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte kan klaras vid den tidpunkt som är 
kopplat till respektive vattenförekomst. 
För de sjöar och vattendrag som har pro-
blem med tex övergödning måste åtgär-
der vidtas för att förbättra den ekologiska 
statusen från måttlig till god. Därför är 
det av stor vikt att eventuella etableringar 
kring dessa vatten inte leder till en ökad 
påverkan på dessa vattenförekomster. 

Kommunen har ett planerings- och 
tillsynsansvar för vattenresurserna och är 
därför en viktig part i vattenförvaltningen. 
Sölvesborgs kommun måste anpassa den 
fysiska planeringen efter den status som 
finns på yt- och grundvattenförekomster 
för att kunna bidra till att uppnå målet 
god vattenstatus. 

Vad gäller grundvatten måste de kom-
munala vattentäkterna skyddas från alla 
potentiella föroreningskällor, genom att 
väl tilltagna skyddsområden/zoner tillska-
pas t ex genom att inrätta vattenskydds-
områden. Olämplig markanvändning 
inom infiltrationsområden bör inte tillåtas. 
Det lokala vattenuttaget i kommunen för 
dricksvatten, industriändamål, bevatt-
ning och djurhållning måste hållas under 
kontroll så att kloridhalterna inte ökar. 
Risken för förhöjda nitrathalter, som har 
observerats, måste minimeras. Detta krä-
ver insatser från djurhållarnas sida samt 
en fortlöpande kontroll. Skyddsområden 
för framtida och existerande vattentäkter 
bör skapas.
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Vid en stor utbyggnad av bostäder och 
verksamheter i kommunen kan vatten-
tillgången vara en begränsande faktor. 
Med en utbyggnad av bostäder enligt 
planförslaget måste dricksvattenkapa-
citeten utredas samt skadeförbyggande 
åtgärder föreslås. Enligt översiktsplanen 
bör en kommunal  VA-plan tas fram för 
att långsiktigt säkerställa tillgången på 
dricksvatten och en tillfredsställande av-
loppsrening. Detta bedöms vara positivt. 

Idag belastas Östersjön och kommu-
nens vattendrag av näringsämnen och 
miljöskadliga ämnen, som till stor del 
transporteras med dagvattnet. Det är 
därför viktigt att minska föroreningarna 
i dagvattnet och försöka  undvika att 
föroreningarna når kusten. I översikts-
planen anges ett antal huvudprinciper 
för kommunens dagvattenhantering. 
Dessa principerna bidrar till att motverka 
översvämningar, säkerställa framkomlig-
heten i trafiken och förhindra sjukdomar. 
Åtgärder föreslås som bidrar till att inte 
dagvattnet försämrar vattenmiljön. Detta 
bedöms som positivt. En gemensam vat-
ten, avlopps- och dagvattenstrategi för 
kommunens förvaltningar och bolag bör 
dock utarbetas.

Totalt sett bedöms översiktsplanen med-
verka till en förbättring av miljökvalitets-
normerna för vatten och vattenförekomst 
inom kommunen, då ett antal ställnings-
taganden och beskrivningar anges för 
att förbättra vattenkvalitén inom kom-
munens gränser. Ställningstagandena 
visar att kommunen är på rätt väg, men 
det krävs en stor insats och ytterligare 
åtgärder än de som omnämns i översikts-
planen för att kunna öka vattenkvaliten 
i vatttenförekomsterna. De ställningsta-
ganden som är gjorda inom översiktspla-
neförslagets ramar visar på att föreslagen 
exploatering inte motverkar miljökvali-
tetsnormerna för vatten och vattenkva-
litet. Angiven exploatering bedöms inte 
försämra statusen i vattendragen, utan 
kan i stället medverka till åtgärder kan 
anläggas i samband med utbyggnaden 
som kan förbättra statusen för vattenföre-
komsterna inom kommunen. 

7.4 MKN för buller
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. 
miljöbalken och i anslutande förordning-
ar. Miljökvalitetsnormen för buller gäller 
omgivningsbuller från alla vägar, järnvä-
gar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar 
samt vissa större, utpekade industrigrenar 
i kommuner med mer än 100 000 invå-
nare. Miljökvalitetsnormen gäller även 
för större vägar, järnvägar och flygplatser 
i hela landet.

Miljökvalitetsnormen är att det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför 
skadliga effekter på människors hälsa. 
Genom kartläggning och åtgärdsprogram 
ska det eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på männis-
kors hälsa. Miljökvalitetsnormer ska enligt 
plan- och bygglagen följas vid planlägg-
ning.

Då kommunen har färre än 100 000 
invånare, omfattas inte Sölvesborgs 
kommun av miljökvalitetsnormerna för 
buller. Detta är dock ingen anledning att 
inte beakta gällande riktvärden för buller 
i samband med den fysiska planeringen. 
Översiktsplanens möjligheter att uppfylla 
bullervärdena beror i stor utsträckning 
på skyddsavstånd till bullerkällor och 
utformning av bullerskyddsåtgärder. Bul-
ler bör beaktas och hanteras vid framtida 
detaljplaneläggning.
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Sociala, ekonomiska och 
kumultativa konsekvenser

8
Genomförandet av planen förutsätter 
en rad framtida preciseringar i senare 
planer och beslut, och det slutgiltiga 
utfallet är i dagsläget svårt att sia om. 
Planer ger också i sig förutsättningar 
för en önskad utveckling som kräver 
satsningar från enskilda företag, organi-
sationer, hushåll och enskilda individer 
för att bli verklig-het. Planen kan dock 
anses medverka till en i olika avseende 
god och hållbar ut-veckling för kom-
munen.

8.1 Sociala konsekvenser
En socialt hållbar kommun sätter 
människors behov och välbefinnande i 
centrum – ett samhälle där alla männ-
iskor, oavsett kön, ålder, socioekono-
misk, etnisk eller kulturell tillhörighet 
har samma möjligheter att vara delak-
tiga i samhället.

Kommunen vill skapa förutsättningar 
för social sammanhållning, delaktighet, 
jämställdhet, sysselsättning och lärande, 
barns- och ungdomars utveckling, en 
levande kultur samt trygghet.

Sociala konsekvenser är främst kopp-
lade till översiktsplanens innehåll kring 
samhällets utbyggnad, men också till 
byggande och utveckling på landsbyg-
den och till inriktning på bevarandefrå-
gorna.

Sölvesborgs kommuns ställningstagan-
den avseende omfattning av utbygg-
nadsområden för bostäder, geografiska 
lägen samt variation bedöms ge stora 
möjligheter att tillgodose olika bo-
stadsbehov och önskemål från olika 
boendegrupper. Utbyggnadsmöjlig-
heterna i varje tätort och eventuella 
möjligheter för enskilt byggande utanför 
tätorterna ger förutsättningar för en 
social kontinuitet, närhet till anhöriga 
och utveckling av lokala nätverk i hela 
kommunen. För behovet av bekräftelse, 
stöd, stimulans och informationsbyte är 
det sociala livet viktigt.

Utbyggnadsområdena som ligger i an-
slutning till Sölvesborgs tätort bedöms 
få god tillgänglighet till boendeservice 

i form att b la barnomsorg, utbildning, 
äldreomsorg och kommersiell service. 
I de mindre orterna blir tillgången på 
boendeservice relativt begränsade och

på den rena landsbygden saknas i stort 
sett serviceutbud. Försörjningen av 
service för både befintlig och tillkom-
mande bebyggelse på landsbygden får 
tillgodoses i tätorterna. Ny bebyggelse 
kan även bidra till att serviceutbudet 
ökar samt att behoven av kollektivtra-
fik bibehålls och eventuellt förstärkas. 
Utbyggnader av gc-vägar och stråk 
förbättrar även tillgängligheten till sam-
hällsservice b la för barn och ungdomar 
samt personer som inte har bil.

De möjligheter planen rymmer för 
byggande utanför Sölvesborgs stads-
kärna kan medverka till att en levande 
landsbygd bibehålls och utvecklas. I 
viss utsträckning är det nödvändigt att 
ta jord- och skogsbruksmark i anspråk 
för tätortsutveckling. Därför uppstår 
det i vissa fall en konflikt med jord- och 
skogsbrukets intressen. Möjligheter 
finns dock att utveckla kombinations-
verksamheter som kan bidra till en 
levande landsbygd, och förstärka kom-
munens identitet.

Utbyggnadsområden för verksamheter 
föreslås i kommunens olika delar och i 
lägen med bra transport- och expone-
ringslägen. Efter hand som dessa fylls 
med verksamheter utvecklas en större 
och bredare arbetsmarknad med möj-
ligheter till arbete nära bostaden, vilket 
innebär en ökad trygghet och livskvali-
tet för många.

Översiktsplanen värnar om värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. Kommunens 
bedömning är att en utbyggnad av 
föreslagna utvecklingsområden, där 
hänsyn tas till befintliga naturvärden 
vid exploatering för bostäder, verksam-
heter etc. ej innebär påtaglig skada på 
värdena.

Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall beaktas. Detta 
bedöms ge goda förutsättningar för en 

utvecklad folkhälsa och välbefinnande 
i kommunens olika delar. Det bidrar 
även till en förstärkning av kommunens 
identitet och attraktivitet.

Översiktsplanen bedöms till övervä-
gande del medföra positiva sociala 
konsekvenser.

8.2 Ekonomiska konse-
kvenser
En ekonomisk hållbar utveckling inne-
bär en balanserad tillväxt som på lång 
sikt inte leder till skuldsättning eller 
förstörelse av grundläggande tillgångar. 
Naturoch kulturmiljön tillhör dessa 
grundläggande tillgångar. Flera nä-
ringar, b la turistnäringen, är beroende 
av att dessa tillgångar förvaltas och inte 
förstörs tex. vid ovarsam exploatering.

Översiktsplanens ekonomiska konse-
kvenser är framför allt kopplade till 
föreslagen utbyggnad av bostads- och 
verksamhetsområden samt till planerad 
utbyggnad av infrastrukturen. Kostnader 
som direkt kan hänföras till iordning-
ställande av utbyggnadsområden, dvs. 
förmark, gator, park, teknisk försörjning 
m.m. täcks i regel av tomtförsäljningar, 
anslutningsavgifter och brukaravgifter 
av den enskilde nyttjaren. Eventuella 
kommunala åtaganden vid privat ex-
ploatering regleras i exploateringsavtal.

I vissa fall uppkommer kostnader som 
berör flera områden och inte kan 
bäras av ett enskilt utbyggnadsområde, 
exempelvis huvudgator, huvudledningar 
för vatten och avlopp, skolor/förskolor 
etc. Dessa kostnader täcks främst av 
skattemedel och har den egenheten att 
de uppkommer direkt, medan kostnads-
täckning genom ökat skatteunderlag 
erhålls efter hand som utökad bosätt-
ning sker.

Planerade utbyggnadsområden i över-
siktsplanen innebär att den allra största 
delen av utbyggnadsområdena ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse på 
ett sådant sätt att kapacitet i befintlig 
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infrastruktur och huvudsystem kan 
utnyttjas utan att större nyinvesteringar 
från kommunen behöver göras.

Ett flertal av föreslagna utvecklingsom-
rådena är potentiellt förorenade. Inom 
de områden som sannolikt omfattas 
av stora föroreningsmängder bör en 
kostnads-analys uppföras. I kostnads-
analysen bör

olika metoder för sanering redovisas 
och jämföras för att slutligen bedöma 
om det är samhällsekonomiskt försvar-
bart att sanera området. Många gånger 
sker det ett läckage av föroreningar till 
tex. havet och sjöar, genom att det sker 
en kontinuerlig genomströmning av 
vatten (grundvatten, havsvatten). Därför 
att det alltid miljömässigt försvarbart att 
sanera föroreningar, men kanske inte 
alltid samhällsekonomiskt.

Översiktsplanen pekar ut attraktiva 
lägen för bostäder, verksamheter, cam-
ping etc. Planen bedöms utnyttja kom-
munens förutsättningar på bästa sätt 
för att locka till ökad bosättning och 
verksamhetsutveckling, vilket är den 
ekonomiska grunden för en långsiktigt 
god välfärd.

Ökad befolkning medför ökade skattein-
täkter för kommunen och ett utökat nä-
ringsliv ger förutsättningar för minskad 
utpendling, minskade skatteavdrag för 
arbetsresor och därmed ökade skattein-
täkter för kommunen.

Översiktsplanens strävan att bevara 
natur- och kulturvärden samt grönom-
råden, medför att viktiga attraktions-
värden för framtida inflyttning och 
bosättning samt utveckling av besöks-
näringen kommer att tas tillvara och 
därmed långsiktigt bidra till kommunens 
skatteintäkter.

Ett genomförande av översiktsplanens 
intentioner bedöms långsiktigt bidra till 
positiva konsekvenser för kommunens 
ekonomi.

8.3 Kumulativa konse-
kvenser
Kumulativa (sammanvägda) konse-
kvenser innebär att de effekter enskilda 
projekt eller verksamheter medför sätts i 

sammanhang med andra verksamheter i 
området. På detta sätt kan en total påver-
kan på ett geografiskt område beskrivas. 
I ett isolerat perspektiv kanske varje 
verksamhet endast ger upphov till små 
effekter, medan den samlade effekten 
kan ge påtagliga förändringar för exem-
pelvis boende eller naturmiljö.

I översiktsplaneskedet är det vanskligt 
att utläsa kumulativa effekter med tanke 
på att översiktsplanen innehåller olika 
utbyggnadsmöjligheter. Därför bör det i 
samband med tillståndsansökningar och 
utredningar inför exempelvis industri-
ella etableringar, vindkraftsetableringar 
etc. göras en analys av de kumula-
tiva effekterna. Kumulativa effekter av 
översiktsplaneringen kan vara ett ökat 
trafikarbete, ökat ianspråktagande av 
allemansrättslig mark och påverkan på 
naturmiljön, speciellt i strandzonerna. 
Konsekvensen av ett ökat trafikarbete 
vore i nuläget negativt (nästan uteslu-
tande fossila drivmedel) för klimatet, 
men är på sikt svårbedömt med tanke 
på pågående förändringar av drivmedel. 
Ianspråktagande av allämansrättslig mark 
bedöms komma att bli begränsat även 
om samtliga utvecklingsområden exploa-
teras. Vad gäller påverkan på naturmiljön 
bedöms också den bli begränsad även 
om samtliga utvecklingsområden ex-
ploateras. Detta då områdena är utvalda 
utifrån att en etablering skall kunna ske 
utan att djur- och växtlivet påverkas på 
ett oacceptabelt sätt.
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Behov av miljöbedömningar i 
kommande detaljplanering samt      
uppföljning

9

9.1 Behov av miljö-
bedömning
Sölvesborgs kommun ska ta ställning 
till om kommande detaljplaner medför 
betydande miljöpåverkan. Om så är fal-
let ska konsekvenserna av detaljplanen 
bedömas i en särskild miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap miljöbalken. 
Samråd om avgränsningen av denna 
skall hållas med Länsstyrelsen i Blekinge 
län. En del verksamheter medför bety-
dande miljöpåverkan automatiskt. De-
taljplaner som innefattar verksamheter 
eller åtgärder som kan komma att kräva 
tillstånd för på-verkan på ett natura 
2000-område skall alltid miljöbedömas. 

Kommande detaljplaner som ligger ut-
anför nedanstående avstånd bör kunna 
hantera miljöaspekter enligt plan- och 
bygglagen (PBL) i den vanliga planbe-
skrivningen. 

I Boverkets allmänna råd anges vissa lo-
kaliseringsprinciper. Dessa kan utnyttjas 
för att identifiera principer för bety-
dande miljöpåverkan inför kommande 
detaljplaneläggning:

• Detaljplaner som medger bostäder, 
skolor, vårdinrättningar och hotell 
närmare än 50 meter till verk-
samhetsområde med små risker, 
så kallade industrikvarter (lättare 
industri).

• Detaljplaner som medger bostäder, 
skolor, vårdinrättningar och hotell 
närmare än 200 meter till verksam-
hetsområde med vissa risker, så 
kallade småindustriområde.

• Detaljplaner som medger bostäder, 
skolor, vårdinrättningar och hotell 
närmare än 500 meter till verk-
samhetsområde med betydande, så 
kallat industriområde. 

Även nedanstående punkter kan ut-
nyttjas för att identifiera principer med 
betydande miljöpåverkan: 

• Inom ett avstånd av 130 meter 
räknat från vägområdet till nya 
E22 bedöms ny bebyggelse vara 
olämplig, om det inte kan visas att 
trafikbullret understiger rekom-
menderade gränsvärden. Om ny 
bebyggelse föreslås inom detta 
skyddsavstånd bör en miljöbedöm-
ning göras. 

• Hur mycket buller en väg eller 
järnväg alstrar beror på hur stark 
trafikerad lederna är och hur stor 
andel av trafiken som består av 
tung trafik. Som miljökvalitetsnor-
mer för omgivningsbuller gäller 
enligt Naturvårdsverkets hemsida 
de riktvärden som fastslogs i propo-
sitionen ”Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter (1996/97:53), 
som antogs av riksdagen den 20 
mars 1997. Detaljplaner som 
medger bostäder, skolor, vårdin-
rättningar och hotell i närheten 
av järnväg och starkt trafikerade 
vägar, där bullervärdena bedöms 
överskrida gällande riktvärden, bör 
miljöbedömas.

• Befintliga elkraftledningar kan 
medföra risker dels genom nedfal-
lande ledningar och dels genom de 
elektromagnetiska fält som uppstår 
kring kraftledningarna. Huruvida 
elektromagnetisk strålning från 
högspänningsledningar är hälso-
vådligt eller inte, är inte tillräckligt 
utrett, men ett riktvärde som bör 
kunna användas för planering av 
bostäder anges i Svenska Kraftnäts 
magnet-policy. Vid planering av 
nya kraftledningar tillämpas ett 
högsta årsmedelvärde för magnet-
fältsnivå på 0,4 mikrotesla, där 
människor bor eller vistas varak-
tigt. Inom ett avstånd av 30 meter 
utmärkt större kraftledning bedöms 
tillkommande bostadsbebyggelse 
vara olämplig. Skall bebyggelse lo-

kaliseras inom 30 meter från större 
kraftledning bör miljöbedömning 
genomföras. 

9.2 Uppföljning 
Enligt innehållskraven i 6 kap Miljöbal-
ken skall även de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som planen 
medför redovisas. Nedan redovisas olika 
möjligheter för uppföljning. 

Kommunen kan tillsammans med Miljö-
förbundet Blekinge Väst utöka och för-
bättra dagens miljöövervakningsarbete.

Genom att fortsättningsvis mäta luftkva-
litén i Sölvesborgs tätort ska den positiva 
miljöpåverkan konstateras som de nya 
infrastrukturprojekten i anslutning till 
tätorten och utvecklingen av kollektivtra-
fiken torde innebära. Vid dessa mätningar 
bör också effekterna av utbyggnaden av 
fjärrvärme kunna konstateras.

Genom att antalet kommuninnevånare 
och verksamheter avses öka i kommunen 
bör trafikutvecklingen och belastningen 
på vägsystemet följas upp. 

Möjligheter finns att kommunen kan följa 
upp utvecklingen av kollektivtrafiken och 
serviceutbudet. 

Fördjupade översiktsplaner och gestalt-
ningsprogram kan uppföras för exempel-
vis tätorterna inom kommunen. Här kan 
man bedöma kommunens intentioners 

konsekvenser på en mer detaljerad nivå. 

En bullerutredning avseende trafikens 
påverkan på bullervärdena kan uppföras 
för att kunna identifiera problemområ-
den. Åtgärder för dessa områden kan 
föreslås. 
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Sammanfattande bedömning

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

10
Ett övergripande mål för kommunen är 
att öka antalet invånare till 2020. Som en 
del av det pågående översiktsplanearbe-
tet togs fyra fokusområden fram. Dessa 
utgörs av följande:

1. Livsmiljöer

2. Arbete och näringsliv

3. Infrastruktur och kommunikationer

4. Bemötande och service

Inom de fyra fokusområdena har ett antal 
inriktningsmål tagits fram för att beskriva 
det tillstånd som skall eftersträvas på 
kort och lång sikt. Genom nollalternati-
vet bedöms det vara svårt att möta det 
övergripande målet för kommunen att 
öka antalet invånare till 20 000 till år 2020, 
samt att uppfylla de inriktningsmål som 
har tagits fram för de fyra fokusområdena.  
I nollalternativet bedöms inte ställningsta-
gandena samt avvägningarna vara tydligt 
redovisade. 

Översiktsplaneförslaget har goda ambi-
tioner om en hållbar och miljöanpassad 
samhällsutveckling genom strategier för 
förtätning av de mindre orterna, ambi-
tion om en stark kollektivtrafik, satsning 
på infrastruktur för gång och cykel samt 
avsikten att stärka tätorterna. Översikts-
planeförslaget kommer att bidra till att 
gällande miljömål uppfylls, samt med-
verka till att miljökvalitetsnormerna nås. 
Samtidigt kan inte dessa uppnås utan att 
det görs åtgärder i ett regionalt perspek-
tiv av kringliggande kommuner. 

Under arbetet med att ta fram översikts-
planen har kommunen utfört olika studier 
och utredningar. Olika avvägningar har 
gjorts mellan samhällsnyttan och olika 
intressen, exempelvis jordbruk och skogs-
bruk. 

Översiktsplaneförslaget ger tydliga och 
konkreta ställningstaganden gällande 
många frågor, men framför allt avseende 
natur- och kulturmiljö, bebyggelseut-
veckling samt utvecklingsområden för 
verksamheter, vilket medför att negativa 

konsekvenser i ett tidigt skede undviks. 
Tydliga och konkreta ställningstaganden 
i tidiga och översiktliga skeden medför 
att negativa konsekvenser kan undvikas. 
Dock kunde översiktsplanen förtydligas 
vad gäller hur översvämningsrisken skall 
hanteras. Råd, riktlinjer och rekommen-
dationer bör tydliggöras i översiktspla-
nen, då konsekvenserna för kommunen 
bedöms som omfattande och allvarliga. 

Sammanfattningsvis kan anges att över-
siktsplanen påvisar goda ambitioner för 
en positiv utveckling för kommunen på 
ett tydligt, hållbart och miljömässigt sätt. 
Översiktsplaneförslaget bidrar till att öka 
boendekvalitén inom kommunen som 
i sin tur ökar kommunens attraktivitet. 
Planerade utvecklingsområden bedöms 
kunna möta den förväntade befolknings-
ökningen, och det planerade varierade ut-
budet av boende kan bidra till inflyttning 
i kommunen inom alla olika befolknings-
grupper och ålderskategorier samt att 
även goda möjligheter till att bor kvar. 

Planerade verksamhetsområden bidrar till 
att kunna skapa arbetstillfällen. Översikts-
planens inriktning att skapa GC-stråk samt 
utöka kollektivtrafiken bidrar till att binda 
ihop orterna inom kommunen samt ge 
god tillgänglighet inom regionen. Möj-
ligheter skapas att kunna bo och arbeta 
inom kommunens gränser, men även att 
pendla inom regionen. 

Översiktsplanen bedöms ta tillvara på de 
värden som finns inom kommunen samt 
ökar kopplingen till dessa. Värdena har 
integrerats i samhällsplaneringen för en 
fortsatt utveckling av kommunen.

Ett antal av kommunens utvecklingsom-
råden medför intrång i områden som 
utgör ramsar, natura 2000-områden samt 
naturreservat. I många fall sammanfaller 
dessa, som exempelvis vid ett föreslaget 
verksamhetsområde vid Djupekås och 
Nogesund. Kommunen bör överväga att 
undanta dessa områden från exploate-
ring, då de negativa konsekvenserna kan 
bli stora för naturvärdena och påtaglig 
skada bedöms kunna uppstå. Exploate-
ringen bedöms inte vara förenligt med 

PBL 2 kap 2 § om att mark- och vattenom-
råden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.



30

Referenser11
REFERENSER

• Miljöbalken

• PBL

• SFS 2001:554, Naturvårdsverket.

• Riskanalys för det geografiska område Sölvesborgs kommun, Räddningstjänsten 2007

• Agenda 21 –plan för Sölvesborgs kommun, Dnr 19/97

• Befolkningsprognos 2008-2030, Sölvesborgs kommun

• Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning, Boverket 2006.

• Bättre plats för arbete, allmänna råd 1995:5, Boverket.

• Natura 2000 i Sverige – Handbok med allmänna råd, Handbok 2003:9, Naturvårdsverket december 2003.

• Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet i Blekinge län, Länsstyrelsen 1996.

• Stigande havsnivå- Konsekvenser för fysisk planering, Länsstyrelsen 2007.

• Djurhållning och bostäder – kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län, Länsstyrelsen i Blekinge län 
2008

Övrigt

• Länsstyrelsens GIS-databas

• Riksantikvarieämbetets GIS-databas

• Skogsstyrelsens GIS-databas

• Jordbruksverkets GIS-databas

Hemsidor

• www.naturvardsverket.se

• www.lst.se

• www.solvesborg.se

• www.viss.se

• www.viss.lst.se





32


