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Granskningsutlåtande 

Hur remisserna har bedrivits 
Ärendet handlades ursprungligen med standardförfarande men ändrades till 
ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 efter samråd på 
grund av den stora mängden inkomna synpunkter. Kungörelse infördes i 
ortstidning 2019-10-12 och anslogs på kommunens anslagstavla 2019-10-11. 

Samrådet har enligt byggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 106 
genomförts under tiden 2019-01-14 till 2019-02-04. 154 yttranden inkom, 
vilka sammanställdes i en samrådsredogörelse daterad 2019-09-23. 

Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2019-10-03 § 88 
genomförts under tiden 2019-10-14 till 2019-11-04. Myndigheter och 
förvaltningar samt berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen har 
beretts tillfälle att yttra sig genom att planhandlingar har översänts till dem. 
Planförslaget har varit tillgängligt på Stadshuset och på kommunens 
hemsida under granskningstiden.  

Sammanlagt har 114 skriftliga yttranden inkommit under samrådstiden, 
varav 108 med synpunkter eller invändningar mot planförslaget. Ett av 
yttrandena utgörs av en protestlista med 204 namnunderskrifter. 

Inkomna yttranden under samrådstiden 
Utan erinran 
1. Trafikverket    2019-10-18 
2. Polismyndigheten   2019-10-22 
3. Lantmäteriet    2019-10-23 
4. E.ON Energidistribution AB  2019-10-24 
5. Räddningstjänsten   2019-10-28 

Synpunkter från regionala och statliga instanser 
6. Länsstyrelsen    2019-11-04 
7. Region Blekinge   2019-10-31 
8. Skogsstyrelsen   2019-11-06 

Yttranden från kommunala nämnder, bolag m.fl. 
9. Västblekinge Miljö AB   2019-10-11 
10. Sölvesborg Energi   2019-11-04 
11. Miljöförbundet Blekinge Väst  2019-12-17 

Intresseorganisationer, föreningar, politiska partier m.fl. 
12. Vänsterpartiet   2019-10-24 
13. Centerpartiet   2019-11-01 
14. Liberalerna   2019-11-01 
15. Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg  2019-11-04 
16. Sölvesborgs och Listers fornminnesförening 2019-11-03 
17. Sölvesborgs Brukshundsklubb/ 
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      Sölvesborgs Hundungdom  2019-11-04 
18. Naturskyddsföreningen   2019-11-04 

Skrivelser från sakägare, bostadsrättshavare och övriga enskilda 
Då granskningsutlåtandet är ett offentligt dokument som publiceras på kommunens 
hemsida anges endast initialerna på de privatpersoner som lämnat synpunkter. 

19. JA 2019-10-12 
20. Anonym 2019-10-14 
21. RW 2019-10-14 
22. RS 2019-10-14 
23. SJ 2019-10-14 
24. JA 2019-10-14 
25. Anonym 2019-10-14 
26. AMJ 2019-10-14 
27. IW 2019-10-16 
28. EF 2019-10-16 
29. AM 2019-10-18 
30. LG och JG 2019-10-20 
31. EJ (två  2019-10-20 
      yttranden) 2019-11-01 
32. VS (två  2019-10-20 och 
      yttranden) 2019-10-24    
33. SES och GSS 2019-10-21 
34. IL och KL 2019-10-21 
35. PN 2019-10-22 
36. JE 2019-10-22 
37. AN 2019-10-22 
38. AB 2019-10-22 
39. A 2019-10-23 
40. MJ 2019-10-23 
41. LFV och VFV 2019-10-23 
42. KIB 2019-10-23 
43. EP och BGP 2019-10-23 
44. HO, AHS och  
       MS 2019-10-23 
45. IW 2019-10-23 
46. N 2019-10-24 
47. PW 2019-10-24 
48. IA och HA 2019-10-24 
49. IJ och BJ 2019-10-24 
50. GB 2019-10-24 
51. AH och TH mfl 2019-10-24 
52. Protestlista, 204  
       underskrifter 2019-10-24 
53. SF och CF 2019-10-24 
54. KB 2019-10-24 
55. Anonym 2019-10-24 
56. LO och GO 2019-10-24 
57. ML 2019-10-25 
58. TL 2019-10-25 

59. AS 2019-10-25 
60. MV 2019-10-25 
61. JS 2019-10-25 
62. RA 2019-10-28 
63. LO 2019-10-28 
64. AH 2019-10-28 
65. EN 2019-10-28 
66. ECW och GW 2019-10-28 
67. RP och MK 2019-10-28 
68. BM 2019-10-29 
69. ME och ME 2019-10-29 
70. BE 2019-10-29 
71. IO 2019-10-29 
72. JB och MFB 2019-10-30 
73. IN 2019-10-30 
74. ATK  2019-10-31 
75. ACG 2019-10-31 
76. MB 2019-10-31 
77. KP 2019-10-31 
78. IB 2019-10-31 
79. MC 2019-10-31 
80. JB 2019-11-01 
81. FM 2019-11-02 
82. GO och AN 2019-11-03 
83. AA 2019-11-03 
84. HL 2019-11-03 
85. WS 2019-11-03 
86. BMA 2019-11-03 
87. EE 2019-11-03 
88. IS 2019-11-03 
89. HD 2019-11-03 
90. BR 2019-11-03 
91. P 2019-11-03 
92. EO och MO 2019-11-03 
93. MLB 2019-11-03 
94. IJ 2019-11-04 
95. IS 2019-11-04 
96. JF 2019-11-04 
97. KJ 2019-11-04 
98. SÅB, AB, SES  
       och GSS 2019-11-04 
99. LL 2019-11-04 
100. LC 2019-11-04 
101. BL och IL 2019-11-04 
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102. DK 2019-11-04 
103. MO 2019-11-04 
104. JR 2019-11-04 
105. EH 2019-11-04 
106. GB 2019-11-04 
107. AO 2019-11-04 

108. SA 2019-11-04 
109. GP 2019-11-04 
110. Anonym 2019-11-04 
111. IF 2019-11-04 
112. HFS 2019-11-04 

Yttranden utan erinran 

1. Trafikverket 
Inget att erinra. 

 

2. Polismyndigheten 
Inget att erinra. 

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet noterar att de synpunkter som lämnats om planförslaget vid 
samrådsskedet har tillgodosetts. Några andra synpunkter har Lantmäteriet 
inte. 

 

4. E.ON Energidistribution AB  
Inget att erinra. 

 

5. Räddningstjänsten 
Inga invändningar. Eventuellt skyddsavstånd till farligt gods led ska 
beaktas. 

 

Yttranden från regionala och statliga instanser 

6. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i planförslaget. Kommunen har 
tillmötesgått flera av synpunkterna. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda 
prövning enligt plan- och bygglagen, PBL, 11 kap. 10 § vad gäller 
riksintressen, hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd eller risk för översvämning eller erosion. 
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Inte heller anses förslaget stå i strid med översiktsplanen eller medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen vidhåller sitt yttrande 2018-11-13 vad avser den aktuella 
planens obetydliga påverkan på intilliggande identifierade misstänkt 
förorenade områden. 

Dagvatten 
Länsstyrelsen ser positivt på de förändringar som gjorts för 
dagvattenhanteringen och de planbestämmelser som har införts. Det 
framgår tydligt i planbeskrivningen att det inte är tillåtet att infiltrera 
förorenat dagvatten inom vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma på att även om det mesta av vattnet inte är förorenat kan 
vägdagvatten innehålla både olja, PAH och tungmetaller. Det är därför 
lämpligt att utforma dagvattendammarna så att det går att sedimentera 
och sanera framtida förorenade massor. 

Buller 
De kompletterande bullerberäkningarna visar att naturvårdsverkets 
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på skolgård kommer att 
innehållas med god marginal om skolbyggnaden uppförs som 
bullerreducerande skärm. Länsstyrelsen är positiv till planbestämmelserna 
på plankartan som reglerar skolbyggnadens placering samt att 
bullerreducerande skydd uppförs vid de uteplatser som vetter ut mot 
Blekingevägen, och har inga ytterligare synpunkter. 

Ytvatten/ Grundvatten 
Planområdet befinner sig ovanpå en grundvattenförekomst som utgör 
dricksvattentäkt för Sölvesborg. Vattenförekomsten är stor och är 
prioriterad i länets vattenförsörjningsplan. Sökande låter meddela att 
risken att påverka grundvattnets kvalitet är låg då det endast ska vara 
bostäder och skola i området. Kommunen meddelar också att det pågår ett 
arbete med att ta fram ett vattenskyddsområde i området och området för 
detaljplanen kommer då att hamna inom den primära och sekundära 
skyddszonen. Förslag till föreskrifter till vattenskyddsområdet anger att 
ingen infiltration av vägdagvatten får ske inom den primära zonen. I den 
sekundära zonen kan tillstånds sökas för detta. Därför föreslås i 
planhandlingarna att det anläggs täta dagvattenanläggning inom 
planområdet för att minimera infiltrationen från det bebyggda området. 
Länsstyrelsen anser att täta dagvattenanläggningar skulle kunna vara ett 
bra sätt att minska risken för förorening av grundvattenförekomsten. Det 
krävs dock mer information från sökandens sida gällande t.ex. vart vattnet 
tar vägen i de täta dagvattenanläggningarna, för att en slutgiltig 
bedömning ska kunna göras.  
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Åtgärden kommer som kommunen påpekar att ge en minskad 
grundvattenbildning i området. Men kommunen gör bedömningen att 
grundvattenmagasinet inte kommer att påverkas nämnvärt av detta då 
planområdets area och tillrinningsområde utgör en väldigt liten del för hela 
grundvattenmagasinet. Länsstyrelsen kan hålla med om att på det stora 
hela så kommer inte grundvattenförekomsten att påverkas av denna 
detaljplan, däremot så saknar länsstyrelsen fortfarande ett helhets- och 
långsiktigt perspektiv. Det är väldigt viktigt att poängtera att även på 
detaljplanenivå gäller det att exploatera hållbart samt att det är viktigt att 
se hur både vattenkvantitet och kvalitet ska skyddas i ett långsiktigt 
perspektiv.  

Råd enligt 2 kap. PBL 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen har planerat om området 
i väster för att inte överlappa med de utpekade skogliga naturvärdena så 
mycket, eventuellt finns det en liten överlappning längst i väster men 
länsstyrelsen anser att granskningsförslaget är en mycket bättre plan ur 
naturperspektiv än samrådsförslaget. 

Planen tar nu hänsyn till den skyddsvärda skog (naturvärdesobjekt) som 
finns i väster. Kommunen har dessutom lagt in en skyddszon mellan 
exploateringsområdet och den skyddsvärda skogen. Det är också bra att 
skogen skyddas mot framtida exploatering, genom planbestämmelser. 
Även nyckelbiotopen i öster kommer att skyddas genom 
planbestämmelser. 

Kommunen har föreslagit att delvis kompensera de förlorade 
rekreationsvärdena genom nya eller förbättrade promenadstigar i öster. 
Frågan angående den skyddsklassade arten har utretts av kommunen och 
efter samtal med kommunen och inventeraren av området så bedöms det 
att den skyddsklassade arten inte kommer att påverkas av den planerade 
exploateringen. 

Kulturmiljö 
Det har under tidigare planprocess kommit fram uppgifter om att hittills 
oregistrerad sträcka av Kungsvägen (Via Regia) finns inom planområdet. 
Vägsträckningen är från medeltiden och kan ha ett högt kulturhistoriskt 
värde.  Ur fornlämningssynpunkt har länsstyrelsen inga erinringar gällande 
det redovisade förslaget. Länsstyrelsen ser det som positivt att 
Sölvesborgs kommun har tagit hänsyn till äldre vägsträckning genom att 
inkludera denna i planen. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att 
dagvattenanläggningarna ska utformas så att det går att 
sedimentera och sanera eventuellt förorenade massor. 
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Dagvattensystemet i området kommer att kopplas på befintligt 
ledningssystem i väster och vid behov i öster, vilket framgår av 
dagvattenutredningen. Detta förtydligas i planbeskrivningen. 
Kommunen håller på att utreda möjligheten att anlägga en 
dagvattendamm norr om Blekingevägen i Kämpaslätten, det vill säga 
väster om planområdet. Om så blir fallet kan dagvattnet från 
planområdet ledas dit och behöver därmed inte belasta det centrala 
systemet söder om planområdet. 

För att trygga den framtida vattenförsörjningen och en bra 
vattenkvalitet arbetar Sölvesborg Energi med att inrätta 
vattenskyddsområden. De har tagit fram förslag till 
skyddsföreskrifter till dessa i syfte att avvärja eller minska risken för 
kvalitetsförsämringar i grundvattnet på kort och på lång sikt.  

 

7. Region Blekinge 
Regionservice, avdelningen för fastighetsförvaltning vill framföra ett 
önskemål om att få in planbestämmelsen vård i detaljplanen i fråga. 

Kommentar 
Regionen redogör inte vilken typ av vård som skulle vara aktuell eller 
vad som ligger bakom önskemålet. Kommunen har inte sett något 
behov av vårdanläggning i området och det är inget som kan läggas 
till utan att behöva göra en ny granskning.   

 

8. Skogsstyrelsen 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att 
landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi 
är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 
gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL). 
Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser.  

I december 2012 beslutade Skogsstyrelsen att betala ut stöd till 
ädellövsskogsbruk på en stor del av det aktuella detaljplaneområdet, se 
bilagor. I beslutet står att under en period på 10 år efter det att stödet 
betalas ut får inte något göras som väsentligt motverkar syftet med stödet. 
I så fall kan stödet krävas tillbaka, helt eller delvis. Om detaljplanen antas 
anser vi att syftet med stödet motverkas och att stödet för den del som 
omfattas av detaljplanen ska betalas tillbaka. 

Kommentar 
Bifogade bilagor om stöd till ädellövskogsbruk har inte infogats i 
granskningsutlåtandet men det rör sig om totalt 35 244 kr. 
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Huvuddelen av det område som stöd sökts för ligger väster om 
Kämpaslättsvägen och i området väster om Svarta led. Endast ett 
område, nr 85, berör planområdet. För detta område söktes stöd för 
plantjustering efter avverkning på 10,8 ha med ett högsta stödbelopp 
på 4 160 kr.  

Kommunen anser att ett antagande av detaljplanen i sig inte medför 
motverkande av syftet med stödet, utan att det är först när träden 
tas ned som syftet motverkas. Om detta avvaktar till 2022 torde 
därmed inte stödet behöva betalas tillbaka. 

 

Yttranden från kommunala nämnder, bolag m.fl. 

9. Västblekinge Miljö AB 
Utöver det som VMAB framfört tidigare så vill VMAB framföra följande 
synpunkter:  

Vändplaner bör dimensioneras med en diameter på minst 18 meter samt 
förses med parkeringsförbud. 

Förordningarna 2018: 1462 om producentansvar för förpackningar och 
2018: 1463 om producentansvar för returpapper ställer större krav på att 
hämtning av förpackningar och returpapper skall kunna hämtas 
fastighetsnära eller kvartersnära. Planen visar inte hur detta skall kunna 
tillgodoses. 

Kommentar 
Alla vändplaner är ritade med minst 18 meters diameter på 
plankartan för renhållningsfordonens framkomlighet. 
Parkeringsförbud regleras lättast via trafikföreskrifter. 
Kommunen har en renhållningsplan som ska efterlevas i området. 
Planen medger förutsättningar för hämtning av avfall, förpackningar 
och returpapper vid fastighetsgräns för enbostadshus. Vid eventuella 
gruppboenden/ bostadsrätter finns möjlighet att anordna samlade 
miljöhus.  

 

10. Sölvesborg Energi 
Teknisk försörjning 
Dagvatten sid 32 

”För att inte vattnet ska infiltrera måste samtliga diken och 
fördröjningsdammar utföras som täta magasin.” Dessa magasin ska 
utformas så att framtida drift och underhåll underlättas. 
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Tekniska frågor 
Ledningsrätt/servitut sid 38 

”För att säkerställa rätten till de nya ledningsnäten kan ledningsrätt 
alternativt servitut sökas. Detta söks och bekostas av respektive 
ledningsägare.” I de fall detta skulle behövas så skall exploatören ansöka 
och svara för kostnader för bildande av ledningsrätt för den anlagda VA-
anläggningen till förmån för VA-huvudmannen. 

Utöver dessa kommentarer har Sölvesborg Energi inget ytterligare att 
tillägga gällande den tekniska försörjningen som berör vatten, spillvatten 
och dagvatten utöver det som framgår av samrådshandlingar och 
Planbeskrivning 2019-09-23. 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras enligt ovan. 

 

11. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet Blekinge Väst beslutade, vid sammanträdet 2019-02-07, att 
lämna ett samrådsyttrande som var kritiskt till utformningen av 
planförslaget, så som det då såg ut. 

Miljöförbundet anser att kommunen nu i huvudsak har tillgodosett dessa 
synpunkter i det reviderade planförslaget. 

I planområdet finns faunadepåer i form av grov död lövved som lagts upp i 
prydliga travar. Dessa är viktiga för områdets biologiska värden, vilken en 
informationsskylt berättar om. I planhandlingarna bör det skrivas in att 
befintliga faunadepåer och informationsskylten ska flyttas, till den del av 
planområdet som avsätts som ”Allmän plats natur”. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information om faunadepåerna. 

 

Yttranden från intresseorganisationer, föreningar, 
politiska partier m.fl.  

12. Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet vidhåller de åsikter som vi tidigare, vid samrådet, lämnade. 
Vi anser inte att det nya förslaget i överhuvudtaget tagit hänsyn till de 
synpunkter och de protester som ärendet mötte under samrådet. Det nya 
förslaget är, med små undantag, i princip det samma som presenterades vid 
samrådet. Att enbart minska antalet bostäder med två radhus, från det 
ursprungliga förslaget är enligt oss inte något godtagbart ”nytt förslag”.  

Inte heller har man tagit till sig om vårt förslag att istället bebygga området 
vid kraftledningen, som består av tät granskog. 
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Sölvesborgarna har med tydlighet visat vad de anser om att skövla vår 
bokskog för bostadsbyggande i Vitehall, och vänsterpartiet delar deras 
uppfattning! 

Kommentar 
Planförslaget har mellan samråd och granskning justerats i de västra 
delarna för att på så sätt bättre ta hänsyn till de höga naturvärdena.  

Antalet redovisade tomter på illustrationen beror på storleken på 
tomterna. I samrådsförslaget visade illustrationen tomter som var 
betydligt större än vad planbestämmelserna angav (minsta 
tomtstorlek), vilket kunde ses som missvisande. Tomterna i 
illustrationen till granskningsförslaget har därför gjorts mindre för att 
bättre stämma överens med planbestämmelserna. Planen reglerar 
inte största tomtstorlek och med större tomter, så som i 
illustrationen i samrådsförslaget, skulle antalet tomter i 
granskningsförslaget vara ca 45 enbostadshus, jämfört med 
samrådsförslagets 57 enbostadshus. Tilläggas bör att förhållandet 
mellan enbostadshus och tätare bebyggelse såsom radhus/kedjehus 
och parhus inte regleras i granskningsförslaget, vilket det gjordes i 
samrådsförslaget. Illustrationen är inte juridiskt bindande utan är 
endast ett förslag till hur området skulle kunna utvecklas. 

Att endast bebygga området vid kraftledning skulle i bästa fall ge ca 
15-talet tomter, vilket måste ställas mot nuvarande förslag som ger 
möjlighet till betydligt fler tomter (55 enbostadshus och 18 radhus 
enligt illustrationen). Stora delar av ovan nämnda granskog ligger 
dessutom inom skyddsavståndet till ställverket. Detta 
kommenterades även i samrådsredogörelsen. 

 

13. Centerpartiet 
Vitahallsslätten är en del av en av en unik, skyddsvärd ädellövskog med 
mycket höga natur -och rekreationsvärden. Om bebyggelsen kommer till 
stånd enligt föreslagen detaljplan försvinner de för alltid.  

Förslaget till detaljplan innebär att rekreations - och strövområde flyttas 
längre ifrån den gamla bebyggelsen.  

Centerpartiet i Sölvesborg föreslår att planen läggs på "is" till dess att 
Sollix projektet i innerhamnen blivit verklighet och utvärderats. Det stora 
antal lägenheter som Sollix kommer att tillföra innebär med stor 
sannolikhet att många villor blir till salu. 

Kommentar 
Det är ett politiskt ställningstagande att planlägga Vitahallsslätten 
för bostadsbebyggelse och det kommer även att vara ett politiskt 
beslut om att anta planen och när den ska genomföras. Att planen 
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antas innebär inte att området måste exploateras direkt, utan planen 
kan ligga som en reserv och möjlighet för framtida bebyggelse. 

 

14. Liberalerna 
Liberalerna vidhåller de synpunkter vi lämnade vid den förra remissrundan 
då det ur vår synpunkt endast blivit marginella förändringar. Vi anser att 
området inte skall exploateras. 

Kommentar 
Inför granskningen bearbetades planförslaget för att bättre ta hänsyn 
till de höga natur- och kulturvärden som finns i området. Se 
Länsstyrelsens yttrande, nr 6, över dessa ändringar. Natur- och 
rekreationsvärdena i exploateringsområdet kommer dock att 
försvinna då markanvändningen ändras från skog till bostadsområde.  

 

15. Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg 
Vi har tidigare under processen yttrat oss angående exploateringen av 
Vitahall (se bifogat).  

De modifieringar som gjorts i planerna anser vi inte är tillräckliga för att i 
grunden påverka vår inställning i frågan och vi vidhåller därför våra tidigare 
invändningar.  

Förutom det vi tidigare har anfört vill vi även lyfta fram följande argument 
mot en exploatering enligt föreliggande planförslag: 

 Vi anser att det, på både kortare och längre sikt, är av större värde 
för Sölvesborgs kommun och dess invånare att de natur-, kultur- 
och rekreationsområden som finns där bevaras och om möjligt görs 
mer tillgängliga för allmänheten, t ex genom att förbättra gång- och 
cykelvägarna och skyltningen i området. Hela eller större delen av 
området bör skyddas mot exploatering genom att klassas som 
“tätortsnära natur för rekreation och friluftsliv”, dvs. det som 
föreslås som kompensation i planen 

 Borttagande av skogen påverkar både luftkvaliteten och bullernivån 
negativt 

 Vattenförbrukningen i området kommer att öka markant med 
tillkomsten av drygt 30 nya hushåll, samtidigt som 
grundvattenbildningen påverkas negativt av exploateringen 

 

Yttrande under samrådet bifogat till granskningsyttrandet: 
Sölvesborg har en av Europas största sammanhängande bokskogar, där 
Vitahall är en del av den. Här finns stora naturvärden, bland annat i form av 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2020-01-20 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

12(60) 
 

Granskningsutlåtande 

mycket gamla träd och skyddsvärda svampar. Delar av området har av 
Skogsstyrelsens klassats som "naturvärde". Man pekar också ut vissa 
kulturhistoriska värden.  

Området är markerat som värdefullt i förslaget till ny grönstrukturplan som 
nyligen presenterats, och som Miljöpartiet varit pådrivande för att få fram. 
Där varnas bland annat för ökade trafikvolymer i händelse av en 
exploatering av området. Det påpekas också att sammanhängande natur- 
och skogsstråk redan har reducerats genom tidigare bebyggelse.  

Vi ser även en betydande risk för att en exploatering skulle skapa allvarliga 
hinder för allmänheten att få fortsatt tillgång till populära frilufts- och 
rekreationsområden.  

Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg motsätter sig att området exploateras 
enligt planförslaget, för att: 

 områdets högre naturvärden är knutna till den sammanhängande 
bokskogen 

 det inom området finns nyckelbiotoper med bl.a. olika 
marksvamparter 

 det utgör ett välbesökt rekreationsområde 

 djurlivet trängs undan och fler grönstråksvägar tas bort 

 planen omfattar ett av få relativt centrala sammanhängande 
naturområden som inte redan exploaterats 

Kommentar till de kompletterande synpunkterna under 
granskningen: 
Natur- och rekreationsvärdena i exploateringsområdet kommer att 
försvinna då markanvändningen ändras från skog till bostadsområde. 
Detta framgår tydligt av planhandlingarna. Som kompensations-
åtgärder föreslås bland annat att utveckla frilufts- och rekreations-
värdena inom området som skyddas som allmän plats natur i 
planområdet. Detta kan bland annat göras genom att anlägga nya 
eller förbättra befintliga promenadstigar. 

Det är många ekosystemtjänster som är knutna till träd, där 
luftrening är en. Mjuk mark reducerar buller till skillnad från 
hårdgjord mark, även om vegetation i sig själv inte har någon större 
bullerreducerande effekt. I och med att området exploateras kommer 
bullernivån i själva området att öka, dock inte över värden för 
bostäder, vilket framtagna bullerberäkningar visar. 

Planförslaget har samråtts med Sölvesborg Energi, som inte har haft 
några synpunkter angående vattenförbrukningen i området. Den 
kompletterande dagvattenutredningen för ett översiktligt 
resonemang angående grundvattenbildningen och gör bedömningen 
att planområdet inte har någon direkt påverkan då arean och 
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tillrinningsområdet utgör en väldigt liten del för hela 
grundvattenmagasinet, se även Länsstyrelsens yttrande, nr 6. 

 

16. Sölvesborgs och Listers fornminnesförening 
I likhet med det tidigare samrådsförfarandet beträffande förslag till 
detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl. vill Sölvesborgs och Listers 
fornminnesförening genom sin ordförande (Hans Milton) härmed granska 
och kommentera det av stadsarkitektavdelningen nu partiellt bearbetade 
detaljplaneförslaget. 

Låt mig redan initialt konstatera att den, i varje fall för stunden, rådande 
politiska majoritetens vilja i lika hög grad som tidigare utgör själva grunden 
för denna nya, i praktiken marginellt justerade version. Det i 
samrådsprocessen redan tillräckligt väl dokumenterade osedvanligt 
omfattande och klara beskedet från den stora allmänheten att 
överhuvudtaget inte genomföra den planerade bebyggelsen i 
Vitahallsområdet har stadsarkitektavdelningen och deras anlitade 
konsulter sålunda (av politiskt påtvingade "naturliga skäl"?) helt negligerat.   

Förslagets irreversibla och för all framtid förödande konsekvenser för den 
ännu befintliga tätortsnära, klimat-. miljö- och människovänliga 
bokskogens värde för oss alla är mer än väl och till fullo klargjorda. Ändå 
går det lokala politiska etablissemanget, de av kommuninvånarna 
"förtroendevalda", vidare i en för mig närmast obegriplig, total oförmåga att 
ens föreställa sig andra konstruktiva alternativ. Vilket pris är de egentligen 
beredda att betala för detta och andra framtida lika kortsiktiga beslut? Vad 
kommer detta att resultera i och successivt till ringa samhällsnytta 
förminska livskvalitet och trivsel för oss andra samt inte minst också för 
kommande generationer sölvesborgare?  

För att ändå, som ett moment i en öppen, mångsidig och seriös demokratisk 
beslutsprocess så långt möjligt sakligt försöka belysa och pröva det 
aktuella planförslaget, vill jag som ombud och talesperson för min förening 
redovisa efterföljande synpunkter: 

Den största och allvarligaste otillräckligheten är det faktum att 
detaljplanen likväl inte korresponderar med i andra i politisk enighet 
antagna visioner och konkreta planer för kommunens framtida utveckling.  
Till yttermera visso kan den även i väsentliga delar visa sig peka i rakt 
motsatt riktning. Dessa dubbla motstridiga budskap torde självklart 
tendera att kraftigt reducera, ja till och med ifrågasätta, kommunens 
trovärdighet såväl i medborgarnas som i omvärldens ögon. 

Den kommunala ambitionen i Sölvesborg tenderar sedan länge tyvärr i allt 
större utsträckning ha till mål att låta sina till dryga administrativa 
kostnader producerade styrdokument antingen förbli enbart tomma 
hyllvärmare eller genomdrivas in absurdum. Vore det inte klokare att i 
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stället prioritera de betydligt mer angelägna verksamheterna inom kultur, 
skola och omsorg? 

Denna kluvenhet kommer till synes i den för inte så länge sedan 
omsorgsfullt reviderade översiktsplanen men i all synnerhet i den 
innevarande år, den 25 mars, kommunalt stadfästa "Grönplanen" (Grönplan 
och ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort). Det är mer än nog 
tillfyllest att genom bara några enstaka citat ur denna progressiva 
miljöplan åskådliggöra Vitahallsprojektets i denna kontext vilseledande och 
kontraproduktiva karaktär:  

"Ett övergripande mål är att bevara och utveckla Sölvesborgs unika och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer så att de även i framtiden kan bidra till 
kommunens attraktivitet som boendeort. Kommunen har fortfarande en 
sammanhängande grönstruktur men delar av den planläggs i rask takt. 
Kunskap och åtgärder krävs för att inte förlora de värden som finns i dessa 
områden i dag". Har de ytterst ansvariga inte läst, funderat över, förstått 
och beaktat detta? 

I fråga om "detaljplan Vitahall" summerar den utifrån flera nationella och 
regionala studier tillskapade lokalt anpassade Grönplanen profetiskt:        

"Vid en eventuell utbyggnad av bostäder på Vitahallsslätten ökar trafiken 
på vägarna i närområdet och gröna värden försvagas. Samtidigt försvinner 
den sista delen av kvarvarande nyckelbiotopers kontakt med både 
Grönadal och Ryssberget. Fragmentering av området skulle markant 
minska dessa värden. Exploatering av ädellövskogen kan leda till att hela 
området påverkas av en förhöjd bullernivå, försämrad luftkvalité och 
försämrat lokalklimat". 

Tydligare än så kan väl näppeligen den alldeles uppenbara, i flera 
hänseenden nästan totala, frånvaron av samsyn i och koordinering av det 
emellanåt också relativt trögfotade kommunala planeringsmaskineriet bli 
synlig. Grönplanen vittnar sålunda, vilket till yttermera visso tydligt 
påtalades i fornminnesföreningens samrådsinlaga, om en annorlunda, mer 
genomarbetad och långsiktigt hållbar strategisk miljöanalys än vad 
kommunens byggnadsnämnd tycks förmå prestera.  

Det är förtjänstfullt, om samtidigt dock minst sagt skrämmande, att man i 
den nya planbeskrivningen mera explicit klargör den tänkta 
bebyggelseexploateringens reella effekter för natur och miljö: "Inom det 
område som pekas ut för bostäder och gator samt det gröna 
mellanliggande området kommer befintliga naturvärden att gå förlorade". I 
detta för troligtvis samtliga nuvarande brukare väsentliga avseende råder 
det sålunda inte något som helst tvivel om vad som kommer att vänta på 
dem.  

I det gamla planförslaget skulle drygt 9 hektar (minst 90.000 
kvadratmeter) till allra största delen högstammig bokskog exploateras. Det 
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nya är i detta stycke inte alls nedbantat, vilket förutskickades vid den 
preliminära informationen till lokalpressen, utan i fråga om yta precis 
detsamma. Inom hela detta genom sekler med ädellövskog beklädda 
område skall flertalet träd samt det gröna bort!  

Begreppen natur och kultur hör i många sammanhang nära samman. Den 
åtminstone sedan medeltiden genom bokskogen löpande Kungsvägen, i 
denna sträckning kallad Gröne väg ("Grönestredet" 1672), förslås i planen 
så långt möjligt bli bevarad. Detta är givetvis berömvärt men vägens 
kulturhistoriska värde nedgraderas dessvärre väsentligt genom att 
merparten av allt det omgivande gröna får nådastöten.       

Å andra sidan är möjligheterna att få denna tidiga dansk-svenska allmänna 
farväg klassificerad som fornlämning och därigenom definitivt kan förpassa 
planförslagets hot mot allas vår fina bokskog till historiens skräpkammare 
emellertid ännu inte helt uttömda. 

Detaljplanen inrymmer även ett mindre kapitel om "Kompensation av i 
anspråkstagen naturmiljö". Mycket tyder på att professionen åtminstone i 
detta ärende, möjligen i akut brist på andra mera goda och övertygande 
argument, låtit sig inspireras av Grönplanen. Däri skisseras nämligen ett 
utkast till ett nytt koncept, som syftar till "att funktioner och värden som 
förloras vid en exploatering kompenseras genom åtgärder inom 
planområdet eller på en annan plats i kommunen".        

Tyvärr kan inte denna diskurs och all i densamma nedlagd tankemöda 
sägas ha tillfört något substantiellt av särskilt värde för Vitahallsprojektets 
vidkommande. Snarare tvärtom! Inga av de åberopade "läkande" 
åtgärderna torde med bästa vilja i världen kunna utmynna i någon rimlig 
form av kompensation för allt det som riskerar att gå förlorat. 

Den enligt vår mening, delvis nästintill mest påhittiga kompensationsidén, 
innebär att det ursprungliga 15,5 hektar stora planområdet i det nu aktuella 
hux flux har utökats till hela 22 hektar för att därmed uppnå att ytterligare 
6,5 hektar skog som kompensation skyddas som allmän plats natur. "För 
att säkerställa kvarvarande skogsområden för friluftsliv, rekreation och 
skyddande av naturen har planområdet utökats i granskningsförslaget". 
Varför inte öka till 44 hektar och sålunda inkludera i stort sett hela 
Hjortakroksregionen? Då blir ju den skyddade arean mångdubbelt större 
etc...     

I praktiken blir denna något besynnerliga tankekedja endast ett tämligen 
meningslöst spel för galleriet genom att ge sken av att den i detta syfte 
utpekade bokskogen i Kanehallsområdet, som varken nu eller tidigare 
såvitt känt varit aktuell att avverkas, härigenom kommer att sparas som 
"naturskog". Varför skall man som kompensation för att exploatera skogen 
mittemot erbjuda allmänheten något som den redan har tillgång till?  
Kommunen har ju all möjlighet att när som helst utöka skyddet av i princip 
hela sitt skogsbestånd.         
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Andra fiffiga kompensatoriska konstruktioner som "skötselåtgärder för 
djur- och växtliv i och omkring småvattnen" i terrängen norr om 
planområdet kan i likhet med vidare generösa löften om bättre 
"promenadstigar i skogsområdet i öster" givetvis med fördel genomföras 
utan att man behöver rubricera dem som fullgod ersättning för det 
potentiella kommunala miljö- och klimathaveriet i Vitahallsbokskogen. 

Tillåt mig avslutningsvis att i övrigt referera till ännu relevanta synpunkter i 
fornminnesföreningens tidigare samrådsutlåtande samt dessutom tillfoga 
efterföljande "prognos", om den föga framsynta nya detaljplanen för 
Vitahallsområdet skulle bli verklighet: Historiens dom över de politiskt 
aktiva, folkvalda representanter i Sölvesborgs kommun, som ur ett 
synnerligen kortsiktigt perspektiv till snart sagt varje pris synes vara 
beredda att för kommande tider utplåna den för flertalet av oss alla andras 
mentala och fysiska välbefinnande omistliga ädellövskogen i vårt 
närområde, kommer förvisso att bli hård! 

Kommentar 
Grönplanen, som det hänvisas mycket till i yttrandet, har framförallt 
en utgångspunkt; att värna och lyfta värdet av det gröna i 
Sölvesborg. I samhällsplanering måste hänsyn tas till många olika 
omständigheter där olika intressen (såväl enskilda som allmänna) 
ställs mot varandra. I Sverige finns det, av regeringen, uttalat att det 
är ett allmänt intresse att skapa förutsättningar för fler bostäder. 
Vitahallsslätten är sedan länge utpekat att utvecklas för 
bostadsbebyggelse, såväl i översiktsplaner som i planprogram, om än 
i något annan utsträckning. Detta allmänna intresse måste i 
detaljplanen ställas mot andra allmänna intressen, som friluftsliv, 
rekreationsmöjligheter och naturmiljö m.fl. De senare har 
planförslaget till viss del försökt säkerställa inför framtiden genom 
att skydda intilliggande områden som allmän plats, natur och föreslå 
kompensationsåtgärder, men givetvis får exploatering av bokskogen 
konsekvenser. De värden som finns i det ianspråktagna området 
kommer att gå förlorade. Möjligheten till friluftsliv och rekreation 
kommer att bestå i omkringliggande områden och några högre 
naturvärden finns inte inom området. Dessa intressen har därför inte 
bedömts väga lika tungt som möjligheten att utveckla samhället och 
skapa nya bostäder i ett bra läge nära centrum, arbetsplatser, 
kollektivtrafik och natur. 

Anledningen till att den allmänna platsmarken för natur inte är större 
beror på att delen närmast Hjortakroken i granskningsförslaget till 
Översiktsplan 2018 är utpekat för framtida bostadsområde och delar i 
norr pekas ut för framtida verksamhetsområde. Dessa framtidsplaner 
gör det än viktigare att skydda omkringliggande skogsområde i 
detaljplanen. 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2020-01-20 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

17(60) 
 

Granskningsutlåtande 

17. Sölvesborgs Brukshundsklubb/Sölvesborgs 
Hundungdom 

Sölvesborgs Brukshundklubb och Sölvesborgs Hundungdom har sin 
verksamhet på Vitahallslätten. Verksamheten bedrivs helt ideellt. 
Medlemsantalet är ungefär 280 personer + 60 personer. Sölvesborgs 
Brukshundklubb och Sölvesborgs Hundungdom är en samlingsplats för 
hundägare, alla är välkomna att känna delaktighet och socialt 
sammanhang. Klubben tillhör Svenska Brukshundklubben och ansvarar 
därmed för utbildning av hundägare i samhället.  

Förutom en mycket fin klubbstuga har klubbarna Blekinges finaste 
träningsplan. Dessutom har klubben under 2018-2019 utökat sina 
möjligheter att bedriva sin verksamhet genom att uppföra en träningshall 
för kunna bedriva träning under vinterhalvåret då det är mörkt och blött 
utomhus. Dessutom har klubbarna planerat för utbyggnad av 
träningshallen inom något år, bygglov för hallen har beviljats.  

Klubbarnas verksamhet bedrivs till stora delar under helger och kvällar, 
även tidiga morgnar för tävlingsverksamhet, vilket medför att det blir en 
hel del trafik förbi det nya Vitahallsområde som är tänkt, då infarten till vårt 
klubbområde går från gamla riksvägen med infart vid Kanehalls förskola 
och upp förbi Sölvesborgs kommuns vattenreservoarer. Det finns risk att 
det, av vissa, kan uppfattas som störande. Verksamheten omfattar ett antal 
kurser varje år, ca 6-8 st för ungdomar med sammanlagt ca 40-70 tillfällen 
med 4-10 elever per tillfälle och för vuxna ca 20-25 st. med totalt ca 250 
tillfällen med 5-15 elever per tillfälle.  

Vidare pågår så kallad öppen träning minst en gång per vecka över hela 
året, med varierande antal deltagare samt flera olika andra 
träningsgrupper. Dessutom flera olika former av lägerverksamhet både för 
ungdomar och vuxna. Under träningen kan det förekomma såväl skällande 
och skotträning. Varje år genomför Sölvesborgs Brukshundklubb tävlingar 
och mentaltest av hundar vid 8-10 tillfällen (helger) och i detta ingår test av 
hundars skottfasthet.  Sölvesborgs Brukshundklubb och Sölvesborgs 
Hundungdom använder även Vitahallsområdets bokskog till stor del i 
verksamheterna för träning och utbildning av till exempel tjänstehundar 
inom försvarsmakten, spårhundar och så vidare. 

Förutom all utbildning som bedrivs i klubben bidrar också hundägande till 
friskvård, den mesta utbildning sker utomhus och mycket rörelse blir det 
för hundägarna. Vidare kan påpekas att hela Vitahallsområdet är ett 
mycket välbesökt strövområde för Sölvesborgs invånare med gångavstånd 
från staden, där även cyklister och joggare frekvent nyttjar denna.  

Vi menar att ett beslut bör skjutas på framtiden tills situationen kring 
”Kungavägen” är utredd då det eventuellt kan bli fornminnesstatus på 
denna. Om genomförande av områdets exploatering ändå genomförs vill vi 
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från Sölvesborgs Brukshundklubb och Sölvesborgs Hundungdom att 
hänsyn tas till ovanstående verklighet och synpunkter. 

Kommentar 
Den planerade bostadsbebyggelsens norra gräns ligger ca 450 m 
söder om brukshundsklubben. 300 m av dessa ligger inom 
planområdet och planläggs som allmän plats natur, med 
tillgänglighet för alla. Befintlig bostadsbebyggelse på Kämpaslätten 
ligger ca 290 m från brukshundsklubben, dvs närmare än nu planerat 
område. 

Planerad bebyggelse uppförs med förutsättningarna att besökstrafik 
till och från brukshundsklubben går på Kanehallsvägen. Om 
störningarna från vägen skulle bli så pass stora att åtgärder måste 
vidtas kan sådana utföras inom kvartersmarken eller inom 
vägområdet beroende på åtgärd. En anslutning till Kämpaslättsvägen 
via ridskolan skulle eventuellt också kunna utredas.  

 

18. Naturskyddsföreningen i Sölvesborg 
Vi i Naturskyddsföreningen vill inte att det byggs på Vitahallsslätten, det vi 
vill anföra mot detta är följande. 

En kommun som Sölvesborg kan inte bara ha fina parker i närheten av 
tätorten då Vitahallsslätten är den enda tätortsnära skog som finns, nu när 
all skog är borta på Kämpaslätten. Det finns många människor som går i 
den enda skogen nära tätorten, framför allt är det de äldre som inte har 
möjlighet att ta sig längre ut från tätorten. Er egen utredning anser också 
att utifrån rekreationsaspekten är Vitahallsområdet viktigt. Sedan anser vi 
att utredningen som gjorts när det gäller svampar är undermålig, 
kommunekologen påpekar att han inte har tillräcklig artkunskap och tid att 
inventera svamparna på ett bra sätt. 

Sedan har det inte blivit någon förändring när det gäller "kommunens 
Grönplan och ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort, antagen 2019" 
där ingår Vitahallsområdet som ett delområde och pekas ut som särskilt 
värdefullt att beakta i planeringen utifrån befintliga ekosystemtjänster. 
Några av de utpekade ekosystemtjänsterna är luftväxling, flödesreglering, 
sociala och pedagogiska aktiviteter, biologisk mångfald och ätbara växter. 
Är det detta som kallas att ta i beaktande att bebygga det Ni själva anser 
vara värdefullt. 

Så vår slutsats är att bygga på detta område är ett beslut mot en av 
Sölvesborgs viktigaste resurs bokskogen. 

Kommentar 
Ett syfte med detaljplanering är att lyfta alla de värden och intressen 
(såväl enskilda som allmänna) som finns på en plats och väga dem 
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mot varandra. I Vitahallsslätten finns många olika ekosystemtjänster 
tack vare skogen, där rekreation och friluftsliv kanske är det mest 
tydliga. Vissa värden går att kompensera inom planområdet eller på 
annan plats, exempelvis kan nya promenadstigar iordningställas i 
närområdet. Bokskogen i sig är dock svår att kompensera, även om 
barrskogen i väster tas ned och återplanteras med bokskog dröjer det 
lång tid innan den är en uppvuxen skog som kan jämföras med 
Vitahalls bokskog. Vitahallsslätten är dock också ett område utpekat 
som strategiskt lämpligt för ny bostadsbebyggelse tack vare dess 
placering nära centrum i söder och mellan Hjortakroken i öst och 
Kämpaslätten i väst. I de avväganden som gjorts har det allmänna 
intresset att skapa fler bostäder vägts tyngre än de värden som är 
kopplade till Vitahallsslätten. Se även kommentar till nr 15 
Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening. 

 

Skrivelser från sakägare, bostadsrättshavare och 
övriga enskilda 

Sammanfattning 
Ett stort antal yttranden från allmänheten har inkommit under 
granskningen med likalydande innehåll. Sammanfattningsvis utgörs 
yttrandena av liknande synpunkter som inkom under samrådet, det vill säga 
protester mot att exploatera området då det har ett stort värde för 
rekreation, friluftsliv och djurliv. Bokskogen framhålls som Sölvesborgs 
signum och i många fall anledningen till att man valt att bosätta sig i 
kommunen. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet på kommande sidor.  

För att underlätta bemötandet ges här samlade kommentarer till de 
yttranden som har gemensamma synpunkter. Yttranden där andra 
synpunkter framförs kommenteras särskilt efter respektive yttrande och 
ska läsas tillsammans med nedanstående kommentarer. 

Generella kommentarer till allmänhetens synpunkter 
Det finns ett värde i att kommunen utvecklas för att hålla jämna steg 
med omvärlden och fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och 
verka i. Att skapa förutsättningar för fler bostäder är ett uttalat 
allmänt intresse i landet i stort. Detta allmänna intresse måste i 
planarbetet vägas mot andra allmänna intressen, som friluftsliv, 
rekreationsmöjligheter och naturmiljö m.fl. Exploatering av 
bokskogen kommer att få konsekvenser, då värden kopplade till 
skogens funktioner, som rekreation, hemvist åt flora och fauna och 
koldioxidinbindning mm kommer att gå förlorade när träden tas ned. 
Detta redovisas i planhandlingarna och i tillhörande utredningar. 
Värden som friluftsliv och rekreation har planförslaget till viss del 
försökt säkerställa för framtiden genom att planlägga intilliggande 
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område som allmän plats natur och föreslå kompensationsåtgärder i 
form av nya gångstigar och skötselåtgärder, som gör området mer 
tillgängligt och attraktivt. Några högre naturvärden bedöms inte 
finnas inom området, men däremot i närområdet, och dessa har 
planförslaget anpassats till. Med föreslagna åtgärder har 
ovanstående intressen inte bedömts väga lika tungt som möjligheten 
att utveckla samhället och skapa nya bostäder i ett bra läge nära 
centrum, arbetsplatser, kollektivtrafik och natur. 

I Sölvesborgs tätort finns flera pågående och nyligen avslutade 
planprojekt för att tillskapa nya bostäder i form av lägenheter i 
centrala lägen. Det finns även lediga tomter och pågående 
planläggning i kommunens andra tätorter. För att locka fler invånare 
måste kommunen kunna erbjuda ett brett utbud av olika 
bostadsformer i olika kommundelar. Centrumnära villatomter är 
eftertraktade i alla kommunens tätorter men är inte lätt att 
åstadkomma på grund av det begränsade utrymmet som tätorter ofta 
innebär. I Sölvesborg försvåras läget ytterligare på grund av sitt läge 
vid havet, vilket även utgör stadens värde och karaktärsgrund.   

I en översiktsplan dras utvecklingsprinciper för samhället upp och 
områden för nya verksamheter och bostäder pekas ut på en 
översiktlig nivå. En djupare analys över respektive område görs först i 
detaljplanen, då även efterfrågan och behov vägs in. Vitahallsslätten 
ligger nära centrum och bostadsområdena i Kämpaslätten och 
Hjortakroken. Genom byggnation skulle dessa områden tydligare 
bindas samman och ges en tydlig koppling till centrum. Redan i 
översiktsplanen från 2010 fanns dessa tankar och området pekades 
ut som utbyggnadsområde för bostäder. Det anges i översiktsplanen 
2010 och senare revideringar att endast en begränsad del av området 
ska bebyggas och att exploateringen ska utgå från de ytor som 
tillskapas när kraftledningen grävs ned. Det anges även att 
lokalisering och omfattning ska utredas vidare. När projektet lyftes 
på nytt 2017 var det politiskt prioriterat, sedan dess har den politiska 
ledningen bytts ut. Projektet har dock förts framåt även efter 
maktskiftet. 

Att endast bebygga ledningsgatan och granskogsområdet väster om 
denna, så som anges i många yttranden, skulle i bästa fall ge ett 15-
tal tomter. Detta måste ställas mot nuvarande planförslag som totalt 
ger ca 75 tomter (80 i samrådsförslaget).  

Med den planerade bebyggelsen ökar även trafiken, främst på 
Blekingevägen till vilken området kommer att ansluta. Blekinge-
vägen bedöms dock ha god kapacitet för att klara trafiktillskottet.  
Hastighetssänkande åtgärder föreslås, vilket förutom lägre hastighet 
även skulle medföra en lägre bullernivå.  
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19. JA 
Vill anföra följande med anledning av kommunens planer på att exploatera 
en stor del av den naturskog som kallas Vitahallsslätten. 

Vad jag förstår är det planerat bygge av villor, radhus och skola och det är 
valet av bygge jag invänder emot. 

Sölvesborg är genom sitt snabba växande då flera stora företag kommit till 
och fler som planeras i behov av boende då stor brist råder men det som 
INTE behövs är fler villor och radhus och inte heller fler skolor. 

Orten är inte så stor och flera skolor finns redan och som man istället bör 
utveckla. Exempelvis kan man ta tag i den utveckling och 
Hjortakroksskolan som länge varit på tapeten. Varför inte där liksom i 
Falkevik bygga ut och även höja befintliga byggnader till två våningar. 
Bokelundskolan borde även den få ett lyft med fler våningar och skolsalar 
för förbättra miljön där. I dagsläget får många elever gå från Bokelund till 
andra skolor vid vissa lektioner pga att de inte har lokaler som täcker 
behovet vid undervisning.  

Sedan gällande villor och radhus så har vi detta redan i stor mängd vilket 
annonser på husmarknader ideligen visar. Det kommunen behöver är 
flerfamiljshus och framförallt lägenheter. 

I dagsläget har yngre människor, ensamstående frånskilda föräldrar och 
framförallt äldre svårt att hitta lämpligt boende centralt. 

Dessa grupper har ett stort behov av närhet till de mer centrala delarna och 
inte alltför dyra bostäder samt anpassade. 

Som det i dagsläget ser ut är läget i kommunen med såna bostäder och som 
har hiss mer eller mindre obefintliga. 

Det gör det ytterst svårt å om inte omöjligt för ex äldre och de med barn att 
bosätta sig i då det av givna anledningar mkt svårt/omöjligt gå tre trappor 
upp och ner hela tiden. 

I detta avseende tycker jag även kommunen bör se över de fastigheter som 
redan finns för att lägga en budget att renovera upp dessa till att göra mer 
lättåtkomliga och med hissar och i vissa fall höja till fler våningar med 
bostäder. 

Kommentar 
Vid försäljning av tomter i Ljungaviken har efterfrågan på 
stycketomter för enbostadshus varit störst. Det finns inte fler 
detaljplaner i Sölvesborg som möjliggör för just enbostadshus i någon 
större utsträckning och därför har kommunen valt att gå fram med 
den typen av bebyggelse i Vitahallsslätten. Planen ger dock även 
möjlighet att exempelvis bygga marklägenheter, vilket brukar vara en 
populär bostadsform för äldre. Det finns flera aktuella detaljplaner 
och planprojekt inom Sölvesborg där möjlighet att bygga lägenheter 
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ges. Exempel på detta är Innerhamnen, kvarteret Lyran söder om 
vårdcentralen, Finland 19 vid f d cirkusplatsen där en ny detaljplan 
ligger för antagande och ett pågående planprojekt mitt emot 
stationen, vid Malborkplatsen. 
Inom skoländamål inryms förutom skola även förskola, fritidshem och 
andra undervisningsverksamheter. För att göra planen flexibel 
medger planen även att bostäder byggs inom detta område. 

 

20. Anonym 
Det är en skam för Sölvesborg om detta klubbas igenom. ”Naturligtvis” 
borde detta område få vara ostört. 

 

21. RW 
Jag motsätter mig helt till denna plan, bokskogen ska bevaras! Vi har ett 
ansvar både mot dagens invånare, som ju väldigt bestämt visat sitt 
missnöje med planerna på att bygga på Vitehall, och framtida generationer 
medborgare. Jag anser att projekt innerhamnen och ljungaviken tillräckligt 
kommer att tillgodose behovet av fler bostäder centralt. 

 

22. RS 
Jag tycker det är oerhört tråkigt att man ska förstöra i princip vårt enda 
naturområde som ligger centralt och är väldigt uppskattat av dom flesta 
skulle jag tro. Varför ska man trycka ner nya bostäder och bygga allt så tätt 
och trångt? Bygg utåt istället, bakom Dollarstore, Ljungaviken osv. Jag 
håller tummarna och kommer fortsätta hoppas att detta bygge inte blir av! 

 

23. SJ 
Jag motsätter mig fortfarande starkt det här förslaget! 

Att såga ner en gammal skog som så många Sölvesborgare promenerar i 
för att bygga fastigheter är beklagligt.  

Området på andra sidan viken i Ljungaviken kan nog vara bättre att 
fortsätta med istället för att där ska vara tomma fastigheter.  

Jag hoppas innerligt att ni lägger ner hela idén om att skövla skogen och 
bygga på området. 

 

24. JA 
Jag motsätter mig fortsatt arbetet kring Vitahall.  
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Det är för stor del av naturen som kommer gå förlorad i samband med en 
bebyggelse av området. Att skövla så mycket skog och sedan bebygga gör 
att Sölvesborg inte längre är en naturnära stad för ALLA individer.  

Området är och har alltid varit av stort värde för så väl skola i utbildande 
syfte, som för äldreomsorg och inte minst för de boende som bor i 
närområdet. Ett rekreationsområde av rang som i så fall för alltid kommer 
gå förlorat.  

Bevara all skog på Vitahall och stoppa detta projekt omgående! 

 

25. Anonym 
Tycker det är sorgligt att ska förstöra Sölvesborgs finaste bokskog, ni har 
förstört tillräckligt med bokskog nu. I Tredenborg ”råkade ni såga ner 
bokskogen”. Er slogan Sölvesborg av naturliga skäl får ni nog ta och ändra. 
Ni vill att folk ska flytta hit pga. bokskogen, då kan man inte ta bort skogen. 

Tänk om innan det är för sent. 

 

26. AMJ 
Jag vill härmed göra min röst hörd vad gäller bygget av Vitahallsslätten. 
Jag förstår verkligen inte hur man kan planlägga att skövla gammal 
bokskog som gör vår stad unik. 

Är på resande fot till början av nov och har tyvärr inte tid att utveckla 
vidare, men vill att min åsikt kring detta hinner bli reggad. 

 

27. IW 
Med mitt barndomshem i anslutning till det nya bostadsområdet, ser jag 
med sorg på planerna på att skövla vår värdefulla bokskog. Generationer av 
barn har fått växa upp med närhet till naturen. Som lärare i många år på 
Möllebackskolan vet jag att många timmar tillbringades i denna stadsnära 
oas. Vi bedrev naturstudier, hade idrottslektioner och även praktisk 
matematik. Spara denna ”stadspark” till kommande generationer. 

 

28. EF 
Vi har hört att ni ska bygga nya villor ut med Blekingevägen och jag tycker 
att det är väldigt onödigt för det förstör miljön. Vill gärna veta om det här 
stämmer! Svara gärna. 
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29. AM 
Vitahallsslätten är ett av de få stadsnära, vandringsvänliga områdena i 
kommunen och bör bevaras i sin helhet. 

 

30. LG och JG 
Först lite historik: 

Under 70 talet förvandlas bokskogen på Hjortakroken till ett 
bostadsområde. En liten del av bokarna mot vägen sparas. I slutet av 70 
talet försvinner ytterligare bokskog i samband med att radhus, samt 
Hjortkroksskolan med fotbollsplan byggs. Så småningom byggs Kanehalls 
förskola, där ett stort vackert bokskogsområde höggs ner. Ytterligare 
byggdes en motorväg som förutom att skog togs ner, gav stora skador på 
bokarna, då grundvattnet sänktes och genom ökade avgasutsläpp. I stort 
finns inte en frisk bok av lite ålder längs vägen. Ytterligare togs skog ner för 
att skapa industriområdet Kämpaslätten. Vid senaste steget togs ännu mer 
skog och hagmarker i anspråk. 

Så kommer som lök på laxen förslaget, om att ta ner ännu mer. Blir så fallet, 
kommer bara små refuger med bok att återstå. Nu tar ni lite i taget, men 
resultatet blir en stor skövling. Varje steg har sammantaget skapat en stor 
negativ påverkan. Detta i en stad som kallats bokskogsstaden. 

Det tvingande behovet finns inte att bebygga området. Genom att gräva 
ner kraftledningen vid Kämpaslätten, kan plats i anslutning till området 
skapas. Det finns också möjlighet att bygga mot öster vid Ljungaviken. 

 

31. EJ 
Yttrande 1 

HAR INBLANDADE PARTER TAPPAT FÖRSTÅNDET??? 

Jag flyttade hit från Karlskrona för 5 år sedan, utan att ha någon som helst 
anknytning. 

Som barn hade jag vid några tillfällen åkt igenom den fantastiska 
bokskogen i Sölvesborg och se det kom jag ihåg, och den lockade hit mig 
55 år senare. 

Varje litet barn vet att både människor och djur behöver skog för att kunna 
leva.  

Vi kan inte andas asfalt!!! 

Vid varje tillfälle jag tar en promenad, så är det just till den här underbara 
bokskogen som jag går. 
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Och vad FÄGATAN beträffar så har den ett STORT kulturhistoriskt värde, 
som kanske inte de inblandade förstår sig på. Ett flerhundraårigt minne 
som berättar något om vår bakgrund, var vi kommer ifrån och vilka vi är. 

Vi har ALDRIG haft det bättre ekonomiskt, men vi har inte råd att bevara 
det våra förfäder har byggt och vårdat i flera hundra år. Ni behöver ju bara 
titta på dessa stengärdsgårdar, som är ett oerhört fint hantverk. 

Utan våra rötter blåser vi lätt omkull, vid minsta vindpust. 

Yttrande 2 

Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Har beslutsfattarna tappat förståndet? Jag flyttade hit från Karlskrona för 
5 år sedan, utan att ha någon som helst anknytning. Jag hade som barn vid 
några tillfällen åkt igenom den fantastiska bokskogen i Sölvesborg och se 
det kom jag ihåg, och den lockade hit mig 55 år senare. Varje litet barn vet 
att både människor och djur behöver skog för att kunna leva. Vi kan inte 
andas asfalt! Vid varje tillfälle jag tar en promenad så är det till just den här 
bokskogen jag styr kosan. Och vad fägatan beträffar så har den ett STORT 
kulturhistoriskt värde, som kanske inte de inblandade förstår sig på. Ett 
flerhundraårigt minne som berättar något om vår bakgrund (var vi kommer 
ifrån). Vi har ALDRIG haft det bättre ekonomiskt men vi har inte råd att 
bevara det våra förfäder har vårdat. Utan våra rötter blåser vi lätt omkull 
vid minsta vindpust. 

 

32. VS 
Yttrande 1 

Jag vill protestera mot den nya Vitahallsslättsplanen!  

Den fina bokskogen, som är ett signum för Sölvesborg, ska inte bebyggas 
mer. Denna skog är ett område nära Sölvesborgs centrum och här kan vi 
innevånare lätt idka friluftsliv och använda som ett lättillgängligt 
rekreationsområde. 

Yttrande 2 

Efter kvällen på Furulund och diskussion om bebyggelse på Vitahall vill jag 
att ni i höst (då det är svampar) inventerar svamparna på detta område. Det 
gjordes hösten 2018 som var en av de torraste somrarna hittills. 

Kommentar 
Enligt kommunekologen skulle en ny inventering kanske resultera i att fler 
svampar identifierades, men det skulle inte tillföra ärendet någon ny 
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information. Det svamparna visar är att det är ett område med naturvärde 
som med tiden skulle kunna ha möjlighet att utvecklas till högre värden.  

 

33. SES och GSS 
Vi har tagit del av den senaste förslaget på detaljplanen för Vitahallsslätten. 
Även om planen sparar området med de höga naturvärdena i väster, anser 
vi fortfarande att planförslaget föröder ett mycket värdefullt, uppskattat 
och stadsnära naturområde.  

Hänvisande till vår skrivelse 2019-01-26 anser vi alltjämt att 
exploateringsplanerna bör avbrytas för kommande generationers bästa. 

 

34. IL och KL 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

35. PN 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga området mellan Kanehalls 
förskola och Kämpaslätten. I den vackra bokskogen går jag nästan dagligen 
med vår hund, och våra barn som gick på Hjortakroksskolan har tillbringat 
massor av tid där.  

Bevara skogen, det är Sölvesborgs värdefullaste tillgång. Och till skillnad 
från havet rår vi själva över skogen. 

 

36. JE 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Det spelar ingen roll att förslaget omarbetats till det nuvarande. Gräv ned 
kraftledningen och bygg enbart det mindre området till väster istället. 

 

37. AN 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  
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Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

38. AB 
Jag vill inte att det ska byggas i området Vitahallsslätten, vill att bokskogen 
räddas!! 

 

39. A 
Jag tycker att planen ska läggas ner helt, och byggas på annan lämplig 
plats där naturen inte har lika höga naturvärden. Sölvesborg är känt för sina 
bokskogar och att skogen möter staden, närheten till naturen. En möjlig 
exploatering av detta är synd och ger intrycket att befolkningsmålet till 
2020 är av större prioritet än att bevara våra vackra bokskogar.  

"Kungsvägen" går genom detta området och har historisk betydelse och 
även om ni skulle bevara vägen så förändras intrycket i och med 
bebyggelsen, jämfört med idag där det är orörd bokskog som finns på båda 
sidor av vägen. Inte värt det enligt min mening. 

 

40. MJ 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Mitt rekreationsområde vill jag bevara. 
 

41. LFV och VFV 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

42. KIB 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 
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43. EP och BGP 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Ett bättre alternativ: Nedgrävning av kraftledning väster om området. Där 
finns ingen skog. 
 

44. HO, AHS och MS 
Vi protesterar mot förslaget. 
 

45. IW 
Jag motsätter mig på det bestämdaste att man skövlar bokskogen på detta 
sätt. Ingen bebyggelse i bokskogen, ok att bygga vid kraftledningen i 
tallskogen. 
 

46. N 
Otroligt tråkigt tycker jag. Jag bor själv i Ljungaviken och äger hund och 
här börjar det nästan bli svårt att hitta skog att gå i då varenda plätt ska bli 
ett hyreshus eller en villa. Allt handlar bara om att knöka ihop allt så tätt 
som möjligt så att fler hus får plats och mindre skog. Mycket tråkig 
utveckling. Förstår att om en stad ska växa så måste det byggas hus, men 
just denna plätt känns jävligt tråkig då det går, cyklar och rider mycket folk 
här. Måste finnas andra ställen att bygga på tycker man. Mer folk än skog 
och natur är en sorglig utveckling. 

 

47. PW 
Samhällsplanering innebär att olika intressen vägs mot varandra. I 
detaljplanearbetet med Vitehallsslätten möts exploateringsintresse och 
bevarandeintresse. Medborgarnas syn kommer till uttryck i yttranden och 
massmedia. 

För egen del har jag tidigt när jag följt ärendet antagit att 
bevarandeintresset är stort, och detta intresse skulle tydligt lyftas fram, 
främst i länsstyrelsens samrådsyttrande. Så har tyvärr inte blivit fallet, 
vilket jag beklagar.  

Jag anser att bevarandeintresset, i betydande omfattning understött av en 
stor folkopinion, bör ha företräde i denna planfråga, och att förslaget till 
detaljplan därmed avslås. 

 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2020-01-20 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

29(60) 
 

Granskningsutlåtande 

48. IA och HA 
Vi menar att det finns ett stort värde av att bevara bokskogen i området 
Vitahall som ett rekreationsområde då det är nära centrum. Det är ett 
område som är lättåtkomligt för de människor som bor i centrum i 
Sölvesborg utan att de behöver använda bilen för att komma till en 
bokskog. Att spara bokskogen i området Vitahall skulle innebära en 
hållbarhet för dagens Sölvesborgare men också för kommande 
generationer. 

 

49. IJ och BJ 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

50. GB 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Alla borde veta vilken betydelse naturen och skogen har för en god psykisk 
hälsa. Vitahallsslätten är en oas både för unga och gamla och inte minst för 
dagisbarn och skolbarn. Här kan vi motionera, promenera, följa årstidernas 
skiftningar, meditera, höra fågelsång, känna att vi har förmånen att bo i en 
skön stad med denna skog, som utlovades vara lungan mellan oss och E22-
an.  

Jag vill inte att man gör ett villaområde i den omfattningen som vi 
projekterat. Bygg i Ljungaviken! 

 

51. AH och TH samt PH, SH, HH, ASK, CF, LN, FH, PH, AS, 
TM, MJ, DA och SJ 

Härmed vill jag protestera mot era byggplaner på vita hall. 

Jag/vi kan inte förstå hur ni tänker när ni vill bygga på ett så fantastiskt 
naturskönt område som vita hall. Med en bokskog och stigar som berikar 
oss stadsbor på nära håll. Sölvesborgs kommun vill kalla sig Sölvesborg av 
naturliga skäl. Men det rimmar väldigt dåligt när ni inte vill lyssna på oss 
kommuninvånare i staden. Vi vill ha vår bokskog kvar vid vita hall. Det ger 
oss en chans att komma ut i naturen på ett enkelt sätt utan att ta bilen. Alla 
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har inte bil. Och det ligger nära både hundklubb och ridskola som också 
använder skogen på vita hall. 

Härmed vill jag/vi göra vår röst hörd och protestera igen, mot era planer på 
att bygga på vita hall. 

 

52. Protestlista, 204 namnunderskrifter 
Vi vänder oss emot att bokskogen kring Vitehall skövlas för att bebyggas 
med bostäder. Området är viktigt för Sölvesborg som ort och fyller en 
funktion för rekreation och friluftsliv. Protestlistan kommer att lämnas till 
Sölvesborgs kommun för att komplettera tidigare inkomna yttranden. 

Bevara de stadsnära skogarna! 

Kommentar 
Då granskningsutlåtandet är ett offentligt dokument som publiceras 
på kommunens hemsida anges inte de personer som skrivit på 
protestlistan. Listan finns dock att tillgå på stadsarkitektavdelningen 
som en allmän handling och lämnas ut på begäran. 

 

53. SF och CF 
Vi har tidigare riktat denna inlaga till stadsarkitektkontoret med anledning 
av den planerade skövlingen av bokskogsområdet på Vitahall. Då ett nytt 
förslag, som framlagts efter massiv kritik, visat sig vara i stort sett identiskt 
med det tidigare framlagda, finner vi oss nödsakade att upprepa våra 
synpunkter. 

När vi den 12/12 1974 valde att flytta till Sölvesborg gjorde vi det därför att 
staden var en förhållandevis välbevarad småstad, någorlunda orörd av 
grävskopor, exploatering, modernisering, förtätning, tuttinuttifiering, 
stormarknader, höghusbebyggelse och annan styggelse. Till detta kom att 
staden omgavs av hav och skog, sandstränder, en liten arkipelag och kort 
sagt en god bit av allt det bästa vårt land kan erbjuda. Gladlynta invånare 
levde i trivsel och sämja med ett välfungerande stadshotell, skickliga 
hantverkare med små verkstäder, spännande segeltävlingar – med mer än 
ett dussin deltagare – jazzklubb, sjukstuga och en mycket gammal och 
välbevarad banklokal. Men säg den glädje som varar beständigt! 

Fortfarande återstår en hel del av de värden som lockade oss hit, men 
staden har förlorat allt för mycket av sin attraktionskraft. Tiderna 
förändras, det är sant, men de som satts att styra staden har uppenbarligen 
lidit svårt av hemmablindhet; man har nog trivts, men utan att förstå varför 
man gjort det. Myten om den livsnödvändiga tillväxten har till råga på 
eländet slagit rot i de styrandes sinnen och förmörkat deras syn, trots att 
ett tio års barn kan förstå att den leder till undergång. Titta på det 
hårdexploaterade Kalifornien – de har knappt dricksvatten och långt 
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mindre att släcka med när vad som återstår av deras fnösketorra skogar 
sätts i brand! Har vi själva, i den tilltagande torkan, vatten till den ökande 
bebyggelsen? Det verkar knappast så när man inte får vattna trädgården i 
juli månad. 

Men om man nu tvunget skall bygga nya villaområden (visserligen fula, dyra 
och av undermålig kvalitet) varför i Herrans namn måste dessa byggas i ett 
bokskogsområde? Denna planering är ju ingenting annat än rent vanvett! 
(Detta är ett professionellt omdöme, vi är bägge välutbildade och erfarna 
psykologer!) Var kommer dessa idéer ifrån? Studiebesök på mindre lyckligt 
lottade orter? Snälla människor, tänk om och skona bokskogen! 

 

54. KB 
Jag är stark motståndare till förslaget om byggnation på Vitahallsslätten 
och anser att det borde finnas andra alternativ. Om man nu anser att 
Vitahall ”MÅSTE” bebyggas så skall man gräva ner kraftledningen och ta 
ner granskogen som gränsar till Kämpaslättens bostadsområde! 

 

55. Anonym 
Tycker inte att förändringarna från den ursprungliga planen var tillräckliga. 
För mycket av den fina naturen förstörs. Bevara istället området som det 
nu är och bygg på andra sidan Blekingevägen, vid Gesällvägen. I närheten 
av Byggmax. 

 

56. LO och GO 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

57. ML 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Ta inte bort vår fina bokskog som vi i över 50 år haft som vårt 
promenadområde. Det finns ju andra områden som kan bebyggas på, 
Ljungaviken, österut mot Mjällby vid siloset t.ex. 

Gräv ner elledningen vid Kämpaslätten där blir ju några tomter. 
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58. TL 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

59. AS 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Bra förslag är att gräva ned kraftledningen och bygga där. 

 

60. MV 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Tag vara på den fina bokskogen som aldrig kommer tillbaka. Det finns andra 
ställen att bygga på packa inte ihop en massa hus det är inte snyggt.  

 

61. JS 
Förslaget till plan är dåligt ur flera synpunkter, vilket jag påtalat i ett 
tidigare yttrande. Se bif. De revideringar i planen som gjorts ändrar inget 
väsentligt.  

Kommunen har en slogan "Sölvesborg av naturliga skäl", som bygger på att 
vi har tillgång till naturen i form av hav, skog och jordbruksbygder på nära 
håll. För oss som bor i centrala Sölvesborg kommer den föreslagna 
bebyggelsen att bli en stor begränsning i tillgängligheten. Många är äldre 
och kan kanske promenera upp i Vitahallsområdet. Men det blir för långt att 
gå till området mellan Tivoli och Ryssbergsstugan. I det här fallet verkar 
man prioritera de som eventuellt vill bygga i det föreslagna området 
framför oss som redan bor i centrala Sölvesborg. En stad utan "gröna 
lungor" blir mindre attraktiv så det blir kanske utflyttning i stället för 
inflyttning som följd av förslaget.  

Tyvärr är tillgängligheten begränsad på många håll i kommunen. Även om 
man är bilburen så finns det inga platser att parkera om man vill gå ut i 
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skogen. Exempel på detta är området mellan Norje och Pukavik samt 
mellan Sölve och Gammalstorp. 

Det finns många andra alternativ för byggande i kommunen, som inte 
inkräktar på ett värdefullt naturområde som Vitahallsslätten. Om man 
absolut vill ha centrumnära boende så finns det möjligheter till förtätning 
av bebyggelsen, som inte är utnyttjade. Detta förutsätter dock att man 
noga beaktar infrastrukturen med framkomlighet på gatorna, parkeringar, 
kapacitet på ledningsnät med mera.  

Min uppfattning är att planerna på bebyggelse av Vitahallsslätten bör 
skrinläggas. 

Bilaga: 

Naturvärden 
I underlaget för remiss angående planen finns utredningar, som belyser 
områdets naturvärden. Skogsstyrelsens rapport är uppdelad i 
dokumentation av Kanehall och Vitaslätt.  

Det förstnämnda området är en registrerad nyckelbiotop och man säger: 
”Området bör i huvudsak lämnas orört”: Det ingår inte heller i detaljplanen 
för bebyggelse.  

Beträffande Vitahallsslätten är omdömet: ”Sammantaget ett värdefullt 
område som delvis tangerar nyckelbiotopsklass”. 

Hela området består i huvudsak av ädellövskog (bok) och är en del av norra 
Europas största bokskog, som sträcker sig från Valjeviken till Jämshög över 
Ryssberget. Denna skog tillsammans med havet är de största 
naturtillgångarna i kommunen och underlag för devisen ”Sölvesborg av 
naturliga skäl”. Exploatering av Vitahallsslätt kan tyckas som ett litet 
ingrepp i en stor skog, men enbart Skogsstyrelsens rapport talar för att det 
inte skall genomföras. Dessutom kommer bebyggelsen att innebära en 
ökad belastning på delar av området som undantas. Slitaget och 
utarmningen av växt- och djurliv blir betydande.  

För boende i västra delen av centrala Sölvesborg och Tivoli är Vitahall det 
närmaste naturområdet man har och lätt tillgängligt för rekreation och 
naturupplevelser. Det är sådana värden som gör att man vill bo kvar i 
Sölvesborg eller flytta dit.  

Rekreation  
I en rapport från Tyréns, ”Rekreations- och naturvärdesbedömning” har 
man delat in området i fyra delområden, som karaktäriseras på följande 
sätt: 

Delområdena 1 och 4. Bedöms ha mycket höga rekreationsvärden vilka är 
beroende av att merparten av skogen får stå kvar. 

Delområdena 2 och 3. Har i dag begränsade rekreationsvärden och ...  
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Hela den föreslagna bebyggelsen enligt planen ligger inom område 1 och 4. 

Tyréns konstaterar också att området i dag utnyttjas flitigt av joggare, 
hundägare och promenerande. Till detta kommer att åtminstone delar av 
det är tillgängliga för rörelsehindrade och äldre, som annars skulle ha svårt 
att tillgodogöra sig naturupplevelser på ett enkelt sätt. 

Infrastruktur  
Med kanske upp till 300 boende i området och en skola kommer trafiken 
att öka på Skånevägen och Yndevägen/Nicolaigatan, vilka redan nu är hårt 
belastade. I området Gerbogården – Vårdcentralen – Furulundsskolan med 
kringliggande bostadsområden är det brist på parkeringar och 
framkomligheten är begränsad på många ställen. 

VA, el och bredband kan förstås byggas ut och bör inte vara något större 
problem. Men tillgången på dricksvatten är ett problem för hela kommunen, 
som måste lösas även utan att befolkningen ökar. Dessutom finns det 
behov av stora investeringar inom dessa sektorer, där ledningsnät och 
annat är föråldrat och behöver bytas ut. 

Arkeologi  
I någon av rapporterna nämns att området är en strandlinje. Det var här folk 
levde en gång i tiden och då ställer man sig frågan om det skulle krävas 
arkeologiska utgrävningar. 

Sammanfattning  
Underlaget för förslaget till detaljplan visar att Vitahallslätten har höga 
natur- och rekreationsvärden. Dessa kommer att gå till spillo vid en 
utbyggnad. 

En utbyggnad av den här omfattningen kommer att bli en belastning på 
infrastrukturen. 

Det finns alternativ för byggnation av nya bostäder i anslutning till 
Sölvesborgs tätort och inte minst i byarna på landsbygden. 

Med hänsyn till ovanstående bör detaljplanen inte fastställas och 
exploateringen av Vitahallsslätten inte genomföras. 

Kommentar 
Stadsarkitektavdelningen arbetar för att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Sölvesborgs stad, där bland annat trafiksituationen i 
hela staden kommer att ses över. Parkeringssituationen runt 
vårdcentralen har utretts i detaljplan för Sölvesborg 4:5, Polstjärnan 
10 m fl (Markgatans förskola), vilken vann laga kraft 2019-04-23.  

Planförslaget remitteras till Sölvesborg energi som inte bedömt det 
som något problem att försörja området med teknisk infrastruktur. 
Kommunen arbetar med att revidera och inrätta 
vattenskyddsområden i syfte att trygga den framtida 
vattenförsörjningen och en bra vattenkvalitet.  
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Planförslaget är även remitterat till Blekinge museum och 
länsstyrelsen, vilka bevakar frågor angående arkeologi och 
fornlämningar. De har inte bedömt att det finns behov av 
arkeologiska undersökningar i området. Görs fyndigheter vid 
markarbeten inom området, ska de omgående rapporteras till 
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. 

 

62. RA 
BEVARA BOKSKOGEN PÅ VITAHALL! 

Har skrivit detta tidigare, men det behöver upprepas! 

Jag flyttade till Sölvesborg i mitten på 1980-talet, och den största 
anledningen till att det blev Sölvesborg var att det är en stad med närhet till 
naturen, skogen och havet. På 80-talet var det aldrig mer än några 
minuters promenad från innerstaden till skogen där man kunde njuta av 
natur, rasta hund, plocka svamp och bär osv. Men under åren har 
Sölvesborgs innerstad mer och mer byggts in och avskärmats från naturen 
och speciellt skogen. 

Bokskogen på Vitahall är mer värdefull än vad man kan tro för alla de 
boende på Skogsvägen och de närmaste kvarteren runt omkring. Här bor 
många pensionärer och hundägare, och på bara några hundra meters 
avstånd kan man njuta av och uppleva bl.a. fågelliv, rådjur, vitsippor, 
blåbärsris, skogshallon och trattkantareller. Jag vill poängtera vikten av att 
ha närheten till naturen, i detta fall skogen på Vitahall, ur några aspekter. 

Hälsofrämjande 
Hälsa är inte bara att träna på ett gym eller utöva olika sporter på 
idrottsanläggningar. Det ska också finnas, men det ska finnas 
valmöjligheter för alla. Stillhet och att promenera, se och höra, känna dofter 
är också en viktig hälsoaspekt.  

Pedagogiska värden 
Närheten till Vitahall ger skolorna/förskolorna i innerstaden ypperliga 
tillfällen till naturundervisning, idrottstillfällen, friluftsdagar osv. Ett mycket 
billigt alternativ för kommunen då man slipper hyra buss för att ta sig iväg 
till naturen. 

Mänskliga rättigheter och tillgänglighet 

Att få möjlighet till att leva i en bra miljö är en mänsklig rättighet. Vi har det 
bra i Sverige, och i Sölvesborg. Men vi måste värna om det! Likaså 
tillgängligheten till natur och naturupplevelser för människor med olika 
förutsättningar, gammal som ung, med eller utan funktionsnedsättningar. 

Miljö 
Blekingevägen, gamla E22:an, har blivit en viktig genomfartsled, för tung 
trafik, traktorer och utryckningsfordon vilket vi som bor på Skogsvägen 
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tycker är tråkigt, och faktiskt lite störande bullermässigt. Om det blir ett 
bostadsområde på Vitahall kommer troligtvis inte biltrafiken att minska. 
Argument som att bo stadsnära skulle minska biltrafik, för att man kan 
cykel eller gå, tror jag inte håller fullt ut. Ska man veckohandla tar man 
bilen ner till affären, barnen ska skjutsas hit och dit osv. Det är så vi lever i 
samhället idag, tyvärr. Och byggs det på Vitahall får vi som vill njuta av 
skogen ta bilen dit istället. 

Det finns ett alternativ, som är en medelväg och som skulle på ett bättre 
sätt möta allas behov. Gräv ner kraftledningen och bygg där vid den 
befintliga granskogen. 

Detta "nya" förslag som framtagits ger ju ingen förändring, bokskogen 
skövlas ju oavsett, det är det vi protesterar mot! 

Låt bokskogen på Vitahall vara kvar.  

För Sölvesborg och dess invånare naturligtvis! 

Kommentar 
Blekingevägen har som funktion att vara en genomfartsled för att 
avlasta de centrala vägarna. Trafikmängden har än dock minskat 
sedan den nya väg E22 byggdes. Genom föreslagen hastighets-
sänkning på Blekingevägen kommer bullernivån att minska. 

 

63. LO 
Jag vill inte att man bygger hus i bokskogen. 

 

64. AH 
Vi är väldigt intresserade av en tomt på detta område. Hur går vi tillväga för 
att boka en tomt i detta område? 

Kommentar 
Planhandläggaren har anvisat AH till kommunens handläggare för 
markförsäljning. Än har projektet inte kommit tillräckligt långt för att 
en tomtkö ska ha upprättats. 

 

65. EN 
Vitahallsslätten är ett fantastiskt rekreationsområde i Sölvesborg. 
Eftersom Vitahall ligger centralt är det enkelt att promenera dit för många 
av stadens invånare och njuta av den vackra naturen och dess djurliv.  

Kanehalls förskola ligger i anslutning till Vitahall vilket möjliggör att barn 
och personal på ett enkelt sätt ta sig ut i skogen.  

Naturen blir självklar när den är lättillgänglig. 
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Det är viktigt att det finns naturnära områden vilket befrämjar till fysisk 
aktivitet för stadens invånare. Att tillbringa en stund i skogen gör även att 
människor blir mindre stressade. Dessa är hälsobefrämjande viktiga 
aspekter att ha i åtanke då det leder till god hälsa och minskar risken för 
sjukdomar. 

Skogen fyller även en annan viktig funktion, den fungerar som en lunga och 
renar luften från bilavgaserna från E 22. Byggs det 55 villor och 22 radhus 
blir det betydligt mycket mer biltrafik och därmed ökade luftföroreningar. 

Finns det ett underlag för att bygga på Vitahall? Det finns som bekant 
planer på ett nytt bostadsområde i Innerhamnen. 

Personligen tycker jag att det vore ytterst beklagligt om man tog detta 
området i anspråk på bekostnad av natur, djurliv och miljö, om man väljer 
att bo i Sölvesborg är det av naturliga skäl. 

 

66. ECW och GW 
Vi vill protestera mot planerna på att bebygga bokskogen mellan Kanehalls 
förskola och Kämpaslätten. Området besöks av många dagligen och behövs 
som strövområde. Man bör värna om den fina naturen som bidrar till att 
människor trivs i Sölvesborg. 

 

67. RP och MK 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

68. BM 
”Sölvesborg av naturliga skäl” brukas sedan länge som ett varumärke för 
Sölvesborgs kommun. Ja, men är definitivt inte längre ett uns trovärdig, om 
den nu planerade skövlingen av den ovärderliga Vitahallsbokskogen blir 
verklighet. 

Alternativa områden för nybebyggelse, som t.ex. Ljungaviken, Mjällby eller 
Norje, är inte någon bristvara i kommunen. Att tvärtom hävda att 
ädellövskogen vid Vitahall för dagen utgör det sista möjliga 
bostadsbyggnadsprojektet ser jag sålunda som ett rent påhitt. 
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69. ME och ME 
Vi vill med detta meddela vår ståndpunkt MOT det liggande förslaget: del av 
Sölvesborg 5:1 m.fl. den sk Vitehallsslätten. 

Det vore djupt tragiskt att skövla denna stadsnära oas och detta 
strövområde. Vi förstår att det är svårt att hitta mark för bebyggelse 
stadsnära. Men det borde vara bättre att gräva ner elkabeln och bebygga 
runt denna. Samt att ta bort granskogen och bebygga där. Säkert inte lika 
många tomter men tillräckligt! 

 

70. BE 
Det nya förslaget till detaljplan för Vitahallsslätten ändrar inte behovet av 
att skövla befintlig bokskog vilket skulle vara förödande för Sölvesborg. 
Detta är förmodligen bara början på en exploatering av hela den 
närliggande bokskogen. Har man väl börjat bygga här kommer det 
förmodligen att följas av flera förslag om bebyggelse i bokskogen i 
framtiden.  

Därför lämnas in dessa synpunkter som i stort följer det som lämnades in 
2019-01-28  

Sölvesborg av naturliga skäl.  
Slogan på kommunens logotyp.  

Sölvesborg har som sin värdefullaste tillgång sin fina natur med unik 
bokskog och vacker kust. Detta utgör en tillgång för alla som redan bor i 
Sölvesborg och de som är beredda att flytta hit. Här finns inget lasarett 
eller någon högskola som kan locka hit och ge arbetstillfällen åt nya 
invånare. Däremot finns det en vacker natur med möjligheter till ett rikt 
friluftsliv i naturlig miljö. Detta är en tillgång som Sölvesborg kommun bör 
vara rädd om och bevara.  

Aktuellt område utgör en del av ett stort bokskogsområde, förmodligen 
Sveriges största. Detta bokskogsområde sträcker sig från Järnshög i norr 
till Valjevikens östra strand i söder. Ett visserligen stort område men blir 
det naggat i kanten, blir det så småningom inget kvar.  

Naturvärden Vitahallsslätten 
I en naturvärdesinventering som Skogsstyrelsen gjort under 2017 anges att 
området bör skötas med målet att bibehållla en rik och kontinuelig 
förekomst av gammal bok.  

I UNDRSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN från 2018-10-16 
påpekas att "Ianspråktagande av naturmark påverkar den biologiska 
mångfalden inom området och ger en negativ inverkan på målet om ett rikt 
växt- och djurliv samt målet om frisk luft."  
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Lövskogen tar upp koldioxid och avger syre. Vilket är av största vikt för att 
motverka global uppvärmning och ge en bra miljö överhuvudtaget. Ett 
flertal unika växter finns i området och dessa är beroende av en 
kontinuerlig bokskog. 

I MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄSTS RAPPORT 2018-12-12 framgår att 
delar av området är klassat som Naturvärde av Skogsstyrelsen. "Områdets 
högre naturvärden är knutna till bokskogen." Vidare står det att. 
"Kommunekologen har vid olika tillfällen gett uttryck för att naturvärdet 
som Skogsstyrelsen avgränsat gränsar mot nyckelbiotopskvalitet.  

Rekreation- och naturvärdesbedömning 
Området utgör i dag ett viktigt rekreations- och naturområde för 
Sölvesborgs stads invånare, med sitt nära läge på gångavstånd från 
Sölvesborgs centrum och områdena därikring är det livligt använt och i hög 
grad utnyttjat.  

Detta framgår även av en REKREATIONS- OCH 
NATURVÅRDESBEDÖMNING från 2010 som Tyrens AB utfört på uppdrag 
av Sölvesborgs kommun. I rapporten skrivs: "Det finns två stråk med gång- 
cykelvägar. Utöver detta finns ett flertal ofta använda stigar i skogen. 
Dessa används av hundägare, joggare och för promenader. Skogen ligger 
nära Sölvesborgs centrum och villakvarteren norr om centrum."  

Av ovanstående undersökningar framgår hur viktigt det är för Sölvesborgs 
kommun att bevara bokskogen på Vitahallsslätten och även i 
fortsättningen låta området utgöra ett natur- och rekreationsområde för 
invånarna i Sölvesborgs stad.  

Att det är en stor efterfrågan på bostäder i Sölvesborgs innerstad beror till 
stor del på den nära tillgången till vackra natur och rekreationsområden 
som finnes i innerstadens närhet.  

Att bebygga Vitahallsslätten och göra ingrepp i den unika och vackra 
naturen vore förödande för Sölvesborg.  

Hur underbart vacker är inte en nyutslagen bokskog på våren, med marken 
täckt av en vitsippsmatta. För att inte glömma höstens sprakande 
färgprakt.  

Det måste finnas lämpligare områden att bebygga för att skapa fler 
invånare i Sölvesborg. Vid Ljungaviken är det kvar stora områden som kan 
bebyggas och det finns även på andra ställen, ex. förbereds ett område 
Hällevik och ett i Nogersund. 

 

71. IO 
1. Förlust av en av delarna i det som blivit ett varumärke i 

marknadsföringen av vår kommun. 
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2. Försämrar klimat/miljö! Trädens betydelse i denna fråga är ju 
ovärderlig. Att då ”bära hand” på detta fantastiska bokskogsområde 
borde vara närmast brottsligt. 

3. Förminskar väsentligt lättillgängligheten att ta del av vår unika 
bokskog för motionerande och promenerande med barnvagn, 
rullator, hund, småbarn m.fl. 

 

72. JB och MFB 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Dessutom kommer den redan belastade Ynde- och Nicolaivägen få 
ytterligare trafik förbi skola och bostäder. Har vi inte nerlagda åkrar att 
bygga på? 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 61. JS angående trafik. 

 

73. IN 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Av miljöskäl känns det helt fel att offra så stor del av vår fantastiska 
bokskog. 

Gräv ner kraftledningen och bygg på ett mindre område. 

 

74. ATK 
Först och främst vill jag framföra att jag tycker det är jätteroligt att 
Sölvesborg växer och att man satsar på sånt här. Men som boende här i 
Sölvesborg tycker jag det är väldigt tråkigt att det planeras att byggas på 
vitahallsslätten. Det är ett fint naturstråk som är nära och bra till stan, 
byggs det här försvinner stor del av det och man känner inte att man riktigt 
kommer ut i skogen på samma sätt och snart är det bara ryssberget som 
förblir ett skogsområde. Är dagligen ute i detta området och jag tycker att 
kämparslätten räcker som bostadsområde, därför behövs det inte mer 
bostäder på vitahallslätten. Tycker att dessa pengar kan istället satsas på 
det planerade utbygget i hamnen och ljungaviken som gör stadskärnan 
ännu mysigare. 
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75. ACG 
Hoppas att Vitahall får bestå som ett rekreationsområde och inte bebyggas. 
Vi äldre, även om vi inte är intressanta invånare i Erixborg, och många 
andra känner att det är skönt att ha denna nära natur lättillgänglig, ingen 
trafik med tillhörande avgaser. Det finns fortfarande andra områden att 
bygga på. 

 

76. MB 
Jag vill härmed protestera mot planerna att bebygga den högstammiga 
bokskogen mellan Kanehalls förskola och Kämpaslätten eftersom det är ett 
omtyckt rekreationsområde för hundägare, joggare och barnfamiljer. 

 

77. KP 
Jag tycker att det är märkligt att planera ett bostadsområde som kräver att 
så mycket fin bokskog måste försvinna, när det säkert finns andra möjliga 
platser för att bygga bostäder.  

Närheten till skogen är troligen något de flesta sölvesborgare uppskattar, 
och med bostäder och eventuell skola kommer lugnet och harmonin 
försvinna för både djur och människor som brukar vistas i detta område.  

Det klingar helt fel att ta bort så mycket värdefull skog och ersätta denna 
med en mängd bostäder när det idag ligger väldigt stor fokus på 
klimatpåverkan. Skogen är viktig och ovärderlig! 

 

78. IB 
Med detta email motsätter jag mig planerna bebygga skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten. 

Området i fråga utgör ett strövområde för sölvesborgare i allmänhet och 
för oss boende i närområdet. 

Det är viktigt att man bevarar så mycket av bokskogen på den södra sidan 
om väg E 22. Detta särskilt med tanke på att bygget av motorvägen till 
stora delar skar av staden från Ryssbergets bokskog. Från ca: 3 km direkt 
kontakt före motorvägsbygget till kanske 30 m efter. ( 2 undergångar + 1 
övergång) 

 

79. MC 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten.  
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Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Hoppas verkligen att ni tänker om när det gäller att riva vår fina bokskog, 
måste väl finnas andra ställen att bygga på, går däruppe nästan varje dag. 

 

80. JB 
Jag skulle på detta viset vilja berätta att jag motsätter mig byggande på 
Vitahallslätten på det sätt som nu presenterats.  

Om man tidigare mellan partierna kommit överens om att bygga där 
kraftledningen grävs ner så är det i mina ögon fel att nu istället planlägga 
för byggande utanför detta område. 

Området i nuvarande form fungerar som ren friskvård för många 
Sölvesborgare, både fysiskt och psykiskt. Att det finns många andra 
områden man kan vandra i som RL sa hjälper ju föga de i närområdet som 
inte har möjlighet att ta sig längre bort pga orörlighet antingen på grund av 
ålder eller ohälsa och det är många.  

Jag vägrar att tro att Sölvesborg skulle stagnera om man inte får bygga 50 
bostäder på Vitahall däremot skulle jag mycket väl kunna tänka mig att 
staden tar livet av sig själv om man naggar på dess största tillgång, naturen. 

 

81. FM 
Som boende i Sölvesborgs kommun protesterar jag starkt mot den 
planerade exploateringen av Vitahallsslätten! Bokskogen måste få vara 
kvar! Den är ovärderlig och går aldrig att ersätta. 

 

82. GO och AN 
Vitahallsslätten är vårt rekrationsområde som vi utnyttjar året runt. Vi 
upplever att det rörliga friluftslivet för oss sölvesborgare trycks undan och 
det bör räcka att Kämpaslätten försvunnit som fritidsområde. Vi motsäger 
oss all avverkning på Vitahallsområdet. 

 

83. AA 
Sölvesborg naturligtvis!  

Vår devis! Som står för att vi Sölvesborgare är stolta över vår natur och vill 
att även andra ska få se och uppleva det fantastiska som vi har runt oss, 
nära oss. Kanske rentav flytta hit. 

Nu finns det långtgående planer på att hugga ner den enda stadsnära 
bokskogen till förmån för sjuttiosju bostäder. Det är ingen stor skog men 
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det är den enda skog man lätt kan ta sig till från centrum. Är det viktigare 
att nya invånare kommer just hit och vi blir fler i innerstan än att ALLA vi 
som bor här inkl nyinflyttade fortsatt kan njuta av fantastiska naturvärden, i 
det här fallet en bokskog istället för bara den dunge som blir kvar om 
planerna fullföljs? En fråga som också infinner sig i mitt huvud är hur länge 
dungen får finnas kvar? Blir den nästa offer för nybyggnation?  

Detta är enligt vad som sägs det sista stadsnära området som går att 
bebygga. Sedan är det slut. Varför då inte stoppa redan nu, låta detta 
område med sin unika flora, fauna och sina rika kulturvärden vara kvar och 
börja tänka kreativt eftersom vi ändå kommer att bli tvungna till det i nästa 
vända. 

Det finns tomter i t ex Norje som ingen vill ha. Varför? Kanske de behöver 
marknadsföras bättre. Norje är en av många fantastiska platser i vår 
kommun.  

Kommunikationerna i kommunen behöver förbättras. Gör det enklare att bo 
utanför stadskärnan! Hela Sverige ska leva sägs det. Ändå fortsätter vi att 
förtäta våra städer. 

Börja med att bebygga de tomter som finns i och runt centrum. Kanske 
fastighetsägare med stora tomter kan vara intresserade av att dela av och 
sälja? Kan man inte bygga ner mot Valje där skogen redan är skövlad till 
stora delar? Kanske skulle vi kunna ha några husbåtar? Kanske kan vi 
bygga på höjden?... 

Jag är en av alla dem som gläds åt att få vara i den här bokskogen, i stort 
sett varje dag. Just den här skogen var en stor anledning till att jag tog 
steget att flytta in till centrum, eftersom jag har bott vid skogen hela mitt 
vuxna liv och har stort behov av den. Alla gillar inte att gå med sig själv eller 
hunden på stadsgator. 

Naturen är viktig för oss människor. Kanske särskilt idag när allt ska vara 
snabbt och rationellt. Här kan vi återhämta oss och hämta kraft och energi. 
Naturen kan aldrig bli kalla fakta och siffror på ett papper. Den är något 
mycket större. Ett arv vi fått att ta oss an och vårda för att lämna vidare till 
kommande generationer. 

Vi befinner oss mitt i en klimatkris där vi alla måste hjälpas åt. Skogen är 
vår vän i detta arbete. Den hjälper oss att rena vår luft och sänka 
koldioxidhalten. Något som varje dag betonas är det viktigaste just nu för 
vår planets överlevnad. I vårt fall är den en buffert mot E22:an. 

När skogen väl är skövlad får vi den aldrig tillbaka och vi är många som 
kommer att dö en smula med den. 

Sölvesborg naturligtvis! Kommer det fortsatt att vara så eller…? 

Låt allas vår viktiga vackra skog få leva!!! 
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84. HL 
Planförslaget ger såklart möjlighet till ett attraktivt boende för en del men 
vid bebyggelse försvinner ett värdefullt skogsområde vilket ger en negativ 
påverkan för samtliga som bor i närområdet. Områden med skog kring 
tätorten har en stor positiv påverkan för boende i Sölvesborg – även för 
dem som inte väljer att utnyttja området med de möjligheter det ger. 
Skogen bidrar till att minska buller, CO2 reducering, biologisk mångfald, 
rekreation mm vilket har en gynnsam effekt för alla boende i staden. 

Bokskogen och naturvärden är ett signum för Sölvesborg, ”Sölvesborg av 
naturliga skäl” och mycket viktigt för många som lever här, har valt att 
flytta hit och har planer på att flytta hit. Detta område är idag den sista del 
av Ryssbergets bokskog som når ända ner till staden. Skogen mellan 
Kämpaslätten och Valje är till största delen borta. Södra delen längs 
Blekingevägen finns träd bevarade men detta är bara en kuliss och ger de 
resande längs vägen ett intryck av skog. Strax bakom är allt borta vilket gör 
Vitahalls och Kanehallsområdet än mer viktigt. 

Jag passerar i området flera gånger i veckan och möter ständigt andra 
människor där. Det används för promenader, motion, rastning av hundar, 
cykel. Jag möter även både äldre och barn där. 

Här finns redan en bra väg och stig som även ger personer med begränsad 
rörelseförmåga och som behöver hjälpmedel för att ta sig fram en möjlighet 
att komma ut i skogen. Stigarna som passerar t.ex. Kanehall och i 
skogsområdet norr om vattenreservoarerna är naturliga skogsstigar och är 
endast lämpliga för oss med full rörelseförmåga. Dessa områden är också 
allt för kuperade för många att ta sig fram i. 

Politiker och ansvariga i kommunen bör se mer till helheten av boendet och 
satsa på att bevara och utveckla livskvalitén. I detta område kan man 
istället utveckla tillgängligheten så att fler har möjlighet att vistas där på 
ett bra sätt. T.ex. att investera i säkra passager och förbättra ett par stigar i 
anslutning till Gröne väg för människor med begränsad rörelseförmåga så 
att de lättare kan komma dit och ta sig fram. Soptunnor för hundägare, 
sköta skogen och röja bort sly vissa delar. 

Tydlig strategi för framtidens boende i staden: 

Arbeta med en boendestrategi för att se över vilka olika möjligheter till 
ökat boende som finns samtidigt som man bevarar och även utvecklar 
stadsnära skogs och rekreationsområden. Detta ger livskvalité, säkerställer 
och ökar attraktionskraften för staden. Att bara se till möjliga områden att 
expandera med byggande av villor och kommersiella fastigheter minskar 
ytan till rekreation och viktiga värden försvinner för alltid. 
Attraktionskraften minskar och ett för många viktigt skäl till att flytta till 
Sölvesborg går förlorat.  
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Som jag ser det finns ej längre möjligheter till fler villaområden om staden 
ska behålla sin karaktär och de positiva möjligheter som jag vill påtala i 
detta yttrande. 

Hur ska vi då öka möjligheterna för flera att bo i staden? 

- Inventera vilka fastigheter som i framtiden behöver en renovering eller 
ersättas av andra byggnader. Kan dessa ersättas av flerfamiljshus, 
hyreslägenheter och bostadsrätter? 

- Finns det kommersiella fastigheter som inte utnyttjas eller utnyttjas till 
fullo. Kan de kompletteras/ersättas med boendefastigheter? 

- Finns det fler fastigheter i stan som kan kompletteras med en eller fler 
våningar? 

När/om Solixx-projektet blir av kommer här att tillkomma, vad jag förstår, 
fyrahundra hushåll. För att locka hit och behålla boende krävs då att 
bibehålla och stärka attraktionskraften. Använd stadsnära bokskog i 
marknadsföringen. 

För oss som lever i villa idag ökar utbudet av lägenheter och hyresrätter 
enligt exemplen ovan och våra hus friställs så småningom för kommande 
generationer när vi väljer att byta till ett annat boende. 

Som jag ser det finns stora möjligheter att öka antalet boende i staden 
samtidigt som vi bevarar naturvärden. Ta denna chans, utveckla staden i 
rätt riktning och bli mer attraktiv i framtiden. Lev upp till ”Sölvesborg av 
naturliga skäl.” 

”Intressanta målgrupper vill ha tillgång till natur för upplevelser och 
rekreation.” 

Jag driver ett företag inom turismnäringen och affärsidén bygger just på 
att få hit besökare som har begränsade eller inga möjligheter till 
naturupplevelser. Erbjuda dem fantastiska naturupplevelser med positivt 
bemötande och god service.  

Forskning och erfarenhet pekar på många positiva effekter av att vistas i 
naturen, det är väl dokumenterat idag och våra kunder är mycket medvetna 
om det. Brist på tillgång till naturupplevelser i urbana områden driver 
turismnäringen i Sverige framåt och i synnerhet vår region. Här har vi unika 
framtidsmöjligheter att utvecklas. 

Min verksamhet har ca 3000 besökare varje år och jag hinner tala med ett 
stort antal av dem. De är samtliga fascinerade av den natur vi har och de 
möjligheter den ger. Genom dem blir man ständigt påmind om de 
naturvärden vi har, vi bör vara tacksam för det, bevara och utveckla. Att 
kunna bo i en stad med dessa naturvärden är ett stort privilegium och är 
väldigt unikt. En del av våra kunder blir intresserade av att flytta hit. Vissa 
av dem vill ha ett sommarhus eller torp på landet och andra söker efter 
bekväma permanenta boendealternativ i tätorten med nära tillgång till 
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hav/sjö och natur. Vårt geografiska läge med god tillgång allmänna 
kommunikationsmedel kombinerat med våra naturvärden och en utvecklad 
handel gör Sölvesborg mycket intressant för många. Var rädd om detta och 
se det som en helhet! 

En del som lever här tar vår natur för givet och uppskattar inte de 
omgivningar vi har. I vår iver att expandera staden tar vi värdefull yta i 
anspråk och dessa värden går förlorade för alltid och kan inte ersättas. 
Ganska snart har vi då en stad som alla andra och vad händer då med 
Sölvesborgs attraktionskraft? 

Jag ber er - se Vitahallsområdet och andra rekreationsområden som en 
fantastisk resurs och var rädd om dem för nuvarande och framtida 
invånares/generationers skull.  

Om ni vill fortsätta att profilera och marknadsföra kommunen med dess 
slogan/motto ”Sölvesborg av naturliga skäl” så förpliktigar det också att 
leva upp till detta! 

 Det finns nya invånare här idag som valt att flytta hit och känner sig nu 
lurade på detta vilket även tydligt framkom på informationsmötet den 24:e 
oktober. 

Med hopp om förnuftiga beslut för Sölvesborg framtid. 

Kommentar 
Stadsarkitektavdelningen arbetar för att få ta fram en fördjupad 
översiktsplan över Sölvesborgs stad. I ett sådant arbete kommer 
utredas var det finns möjlighet att förtäta staden och ändra 
markanvändningen för ett bättre utnyttjande.  

 

85. WS 
Att skövla bokskogen och bygga hus på Vitahallsslätten är ett oåterkalleligt 
misstag. Det går inte att återskapa en tätortsnära högstammig bokskog. 

En exploatering av Vitahall minskar tillgängligheten för unga och gamla 
som inte har tillgång till fordon för att nå orörd natur. Detta samtidigt som 
målsättningen är att öka tillgängligheten och ta in ett barnperspektiv i alla 
beslut. 

Vita hall är också ett strövområde, där buller från motorvägen inte stör 
naturupplevelsen. Skall strövområdet bara bestå av de norra delarna är 
bullret från motorvägen mycket störande. 

Men det mest allvarliga är att planen är ett direkt brott mot 
Grönstukturplan, Friluftsplan och Översiktsplan. 

Går man igenom Översiktsplanen och tittar på alla 29 områden som 
föreslås för boende, så gäller ju för alla att inför en detaljplanering skall de 
ytterligare utredas. Men endast i ett fall finns det en direkt anvisning om 
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var denna utredning skall ske – och det är B 25 Vitahallsslätten! Den finns 
där för att det är den politiska överenskommelsen. Att bortse från denna är 
mycket anmärkningsvärt. Det står tydligt: ”Planläggning och exploatering 
ska utgå från de ytor som tillskapas när kraftledningen grävs ned eller 
utreds. Endast en begränsad del ska bebyggas för att området i framtiden 
ska kunna fungera som natur- och rekreationsområde. Området är 
markerat som värdekärna enligt förslaget till Grönstrukturplan.” 

Inget av ovanstående är tillgodosett i den nu redovisade planen. 

Det kan inte vara stadsarkitektkontorets uppgift att helt bortse från att det 
just i B 25 finns en mycket tydlig anvisning om var bebyggelse skall 
utredas. 

 

86. BMA 
Jag vill protestera mot planen att bebygga den fantastiska skogen mellan 
Kanehall o Kämpaslätten. Rör inte vårt strövområde vårt andningshål, vår 
vackra "katedral" av gamla vackra bokar, allt på gångavstånd från centrala 
stan. Ingen cykel el bil behövs, på några minuter är vi där och kan insupa 
frisk luft, lugn o ro och varva ner o ladda batterierna. 

 

87. EE 
Vill bevara naturen. INGET nytt bostadsområde. 

 

88. IS 
Att visa respekt för vår unika bokskog och det gröna, naturen och det 
livfulla som lever där NU. Att vi ska bevara den lilla kvarvarande skog som 
finns kvar. Att vi ska lyfta fram Vitahall som skogens sista rest, skogens 
rum och skydd för oss alla. Skogen som en viktig del av oss själva, staden 
och den nära skogen som helt unikt för Sölvesborg. Hur länge har det varit 
nummer ett som varumärke? Hur många har inte kommit långväga för just 
bokskogen. Idag vet vi ännu mer av värdet dessutom. Skogen, Vitahall, den 
lilla slätten i artrikedom och i högsta livslevnad. NU... För biologisk 
mångfald, vattenavrinning, sjud och bullerdämpande, koldioxid som tas om 
hand, stadens lungor. Skydd för insekter, djur, vegetation, svampar, lavar 
och mossor och vi som en del av allt detta. Vi är inte franskorna skogen, 
tvärtom. Som skydd för varma somrar då skogen kan sänka temperaturen 
och ge svalka. Rekreation, lek och som lärarrum. Turismen med den 
stadsnära skogen. Att kunna komma med tåg, vandra in genom gator och 
torg och vidare in i skogen, Blekingeled och Skåneled samt även den 
historiska Gröne väg, av den som finns kvar, historiska vingslag. Jag vill 
föra skogens talan, för livet i den och oss alla. Att ta ner skog, nej, vi 
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behöver istället plantera mera. Det är framåtsträvande att bevara Vitahall! 
Att bevara den sammanhängande skogsdelen, bokskogen och vidare mot 
Ryssberget. Jag säger nej till förslaget för barnen för generationer efter 
oss. Asfalt och exploatering här hindrar biologiskt mångfald, luft, syre, 
vatten o buller, lärande och rekreation. Skogen talar till oss därför vi är en 
del av den. Nej till planförslag för respekt för gamla träd, förmultnande liv, - 
Vad ska hända? Vilken hänsyn måste tas? Var ska hackspetten bo? Alla 
andra invånare? Alla spår av liv, skogen talar, lyssna! Rötterna 
kommunicerar, gräsen likaså. Fakta, kunskap och respekt. Samverkan, 
människa, skogen och naturen i den. Hur vill vi med etik och moral föra 
framtiden framåt, inte bort utan om vi är framåtsträvande blir inte detta 
planförslag godkänt. Det finns alternativ att bygga bostäder som inte får 
den här konsekvensen. Bygg på det som redan nu är avverkat mot Valje. 
Bygg vidare på Ljungaviken, Mjällby, Norje, Nogersund. Befolkningstillväxt 
är välkommet men rör inte den skogsnäsa unika bokskogen under alla 
årstider, naturens rytm. Förändringar kan ske snabbt och få drastiska 
oåterkalleliga konsekvenser. Skydda bokskogen Vitahall. 

 

89. HD 
Jag vill med detta meddelande framföra min åsikt om den planerade 
avverkningen av bokskogen på Vitahallsslätten. 

Jag var på informationen torsdagen den 24-okt om avverkningen som ska 
ske på Vitahallsslätten och blir lite skrämd av den cynism som präglade 
makthavarnas syn på miljön i Sölvesborg. 

Det rapporteras varje dag om vilka problem som väntar oss om vi inte 
vidtar åtgärder för att minska mängden av växthusgaser i atmosfären och 
att då avverka en lövskog som växer mellan en kraftigt trafikerad motorväg 
och en tätort av Sölvesborgs storlek visar på en fullständig likgiltighet inför 
invånarnas hälsa. 

Att fordonstrafiken förorsakar stora utsläpp av såväl växthusgaser som 
farliga partiklar är ju inte okänt, och att en hel del av de som kommer från 
E22an hamnar i sölvesborgarnas luftrör och lungor är ju inte så svårt att 
räkna ut. Lövträden som växer mellan staden och motorvägen utgör här en 
stor luftrenare då dessa absorberar stora mängder av de för miljön och 
människorna farliga ämnen som sprider sig där det förkommer tät 
fordonstrafik.  

Vidare så finns det en ridskola i området och med ett ökande antal villor är 
det bara en tidsfråga innan en villaägare kommer att kräva antingen att 
verksamheten flyttas eller att den läggs ner vilket kommer att drabba ett 
stort antal ungdomar, främst flickor som vill ägna sig åt ridsport. 
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Utöver ovan nämnda tycker jag att de som ska rösta i frågan ska noggrant 
läsa igenom det länsstyrelsen skriver om påverkan på grundvattnet, hotet 
mot vår vattenförsörjning och övriga miljöhot som exploateringen utgör. 

Med dessa fakta i ryggen kräver jag därför att planerna på nämnda 
exploatering omedelbart stoppas och att våra politiker och tjänstemän tar 
sitt ansvar och visar att de värnar om miljön och medborgarnas hälsa. 

 

90. BR 
Jag anser att man helt ska skrota denna detaljplan och låta området förbli 
som det är nu, ett rekreationsområde för de boende i Sölvesborg. Det är ett 
område som är nära och tillgängligt för alla: motionärer, promenerande, 
barnfamiljer med barnvagn, personer med rullatorer eller rullstol.  

Vi har E22:an på inte alltför långt avstånd till området och lövskog minskar 
klimatpåverkan och främjar även den biologiska mångfalden. Vår bokskog 
vid Vitahall utgör en lunga som tar upp koldioxid och olika föroreningar som 
annars skulle sprida sig ner mot de centrala delarna av staden. Det behövs 
fler lövträd – inte färre för att vi ska få en bra luft att andas. 

Planläggning av mark ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter. Jag anser att beslutsfattarna noggrant måste läsa igenom 
hela länsstyrelsens yttrande, men särskilt vad gäller påverkan på 
grundvattnet. Och då läsa med kritiska ögon på vad de är på väg att besluta 
om – att fälla hela bokskogen! 

Alternativt område att bebygga 
På ett område vid Grönadalsvägen, Galjalyckan, är all skog borta. Här 
planeras för en utökning av handelsområdet. Vi ska värna vår handel i 
centrala Sölvesborg och behöver tänka om när det gäller bygga nya 
handelsområden. I USA är redan stora gallerier tomma och det sker en 
återgång till mer centralt belägna affärer. Vi ser också i våra storstäder 
svårigheter att fylla gallerierna med hyresgäster.  

Mitt förslag är att ändra planen för del av Galjalyckan och utöka den mot 
Grönadal och ner mot gamla E22:an, så att området mellan Grönadalsvägen 
och gamla E22:an kan bebyggas med villor. Detta är inte en skog där många 
människor rör sig. Dessutom är det mycket granskog som inte är 
skyddsvärd på samma sätt som bokskogen. 

Politikerna måste ta sitt ansvar och stoppa exploateringen av detta 
värdefulla område! 

 

91. P 
Ge fasen i att Bygga på vitahalls-området. Ni kan nyttja ljungaviken fullt 
istället. 
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Finare bokskog finns inte. Slingans skog är inte så fin- P, Sölvesborgare 
sedan 1956, låt oss få åldras i en miljö som är naturlig. 

Inte ska vi behöva flytta från kommunen för att få tillgång t naturliga o 
vackra vandringsstunder. Bygg lite i alla byarna så kanske en butik kan 
funka även där. 

Om inte ordna bussar som vi gamla kan samåka o handla vårt dagliga 
behov. Visa att ni vill bevara våra bästa naturområden. 

 

92. EO och MO 
Vitahallsslätten med dess bokskog är en fantastisk plats för rekreation, 
friluftsliv och motion. En stadsnära skog som sträcker sig upp på ryssberget 
och leder ner till havet. Barnen som går på Kanehalls förskola är ofta i 
skogen å grillar och/eller går på upptäcktsfärd. Idag när urbaniseringen är 
påtaglig på många håll i Sverige så vore det tragiskt att ta ner skog och 
bebygga platsen. Sölvesborgs slogan är ändå av naturliga skäl. 

- Vi anser inte att den detaljplan som nu presenteras följer 
översiktsplan, grönstrukturplanen eller friluftsplanen. 

- Bevara den bokskog som finns i området och bebygg istället på 
platser där granskog har brett ut sig. 

- Vi saknar en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

93. MLB 
Jag är emot att ni kapar träd i bokskogen för att genomföra byggnationen 
på Vitahallsslätten. Genomsnittsålder är över 120 år. Dessa träd bör 
skyddas och sparas. 

 

94. IJ 
Jag anser, att bokskogen i Vitahallsområdet ska få vara kvar istället för att 
bebyggas. 

 

95. IS 
Här kommer ett tillägg till mina tidigare synpunkter på planförslaget. Min 
önskan och det jag vill framföra som komplettering är mitt sommarprat i 
radio Sölvesborg i juli detta året. Hela programmet handlar om skogen och 
Vitahall. Jag vill att ni beslutsfattare, politiker lyssnar på programmet i sin 
helhet. Det finns inspelat och ligger på soundcloud, där skriver man in 
radiosolvesborg och vidare IS sommarprat 2019. 
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Detta skulle kunna ha betydelse för ett beslut om att bevara skogen och 
säga nej till planförslaget. 

 

96. JF 
Uppvuxen i kommunen och numera utflyttad finns det ett par saker jag 
alltid längtar hem till i Sölvesborg. Havet och bokskogen. När jag ibland 
dagdrömmer om att ”flytta hem” igen med min familj, så är det promenader 
i skogen som lockar, inte en nybyggd villa i det som en gång var ett av 
stadens mest välbesökta naturområden. Låt bokskogen stå. Det handlar om 
värden som är i princip omöjliga att återskapa när de väl är borta. 

 

97. KJ 
Undertecknad vidhåller fortfarande tidigare åsikt angående 
Vitahallsslätten; ingen ny bebyggelse, ingen skövling av mer skog, oavsett 
vad ni förändrar. 

Vitahallsskogen är lättillgänglig för alla, utan användning av bil. I 
Sölvesborgs stad finns ingen utbyggd kollektivtrafik utan man hänvisas till 
bil. Varje träd beräknas generera syre för ca 60 personer per dygn och 
renar luften, samt reglerar klimatet. Förstår man inte trädens nytta för 
miljön, skulle jag önska att man i alla fall ser dess skönhet. 

Personligen är jag barnfödd i 
Sölvesborg, men haft bortavaro 
från Sölvesborg i 43 år. Flyttade 
tillbaka för naturens skull. Bodde i 
storstad med närhet till ”Akut 
sjukvård, kollektivtrafik, 
konserthus och all övrig kultur på 
hör nivå”. Finns inte naturen kvar, 
vad annat finns att erbjudas i 
Sölvesborg? Samtidigt tycker jag 
att de som redan bor i Sölvesborg 
skulle betyda mer för kommunen 
än ev presumtiva inflyttare. 

Det nya bostadsområdet och 
skövling av mer skog är ju ett 
socialdemokratiskt förslag och det 
är ju inte därför nödvändigt att den 
nuvarande kommunledningen 
verkställer deras förslag. 

Tack för ordet! 
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PS Medsänder två foton över det berörda området, för dem som inte varit 
där och som tredje bilaga en kolumn/stadsplanering angående Alain 
Bertaud’s bok ”Order without design: How markets shape cities”. För att 
förstå hur viktiga era beslut är för framtidens människor. DS 

 

98. SÅB, AB, SES och GSS 
Medborgare i Sölvesborg har förmånen att tillhöra en kommun som är 
välskött och med god ekonomi.  

Scenariot för många av oss innevånare är nu att det nu aktuella 
skogsområdet Vitahallslätten kommer att offras, det blir aldrig någonsin sig 
likt igen.  

Argumenten med de ekonomiska aspekterna känns enbart kortsiktigt. Vi 
som innevånare har givetvis förståelse för den långsiktiga planeringen när 
det gäller alla åtagande en kommun ansvarar för. Medborgarna har för den 
skull inte ingående kunskaper om detta. Enligt information från 
kommunens företrädare finns flera andra alternativ i kommunen när det 
gäller att projektera nya bostadsområden. Undersök vidare dessa 
möjligheter som t.ex. eventuell förflyttning av djurhållningslokaler i 
Ljungaviksområdet, för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det redan 
avverkade området utmed Gesällvägen, Kämpaslätten, torde kunna 
bebyggas med bostäder.  

Detta och många fler alternativ borde begrundas av kommunens 
företrädare. 

 

99. LL 
Låt Vitahallskogen vara orörd! Det får vara nog nu med Sölvesborgs 
kommuns tärande på bokskogs beståndet.  

Märkligt att det har undgått Er hur viktig trädens betydelse är för 
mänsklighetens väl och ve. Det finns vetenskapligt bevisad forskning av det 
att ta del av. Skogar är mycket komplexa ekosystem. Människan förstör och 
hotar livet i många skogar. På så vis hotar mänskligheten sin egen existens.  

Det här nya så kallade förslaget är ju inte mycket bättre än det första! Vad 
har Ni gjort? Jo! Ritat in skogen vid Kanehall också för att det skall se bra 
ut för betraktaren. Övrigt är det i stort sett oförändrat.  

Åter igen bygg i kraftledningsgatan och granskogen! Ni får nöja Er med ett 
mindre antal bostäder helt enkelt!  

Börja istället planera "Grönadal" markerad B24 i Översiktsplanen, det 
markområde är ju sedan en tid tillbaka ändå kalhugget. Känn av hur 
intresset blir av det, eftersom drivet efter villatomter är så stort enl. er.  
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Vitahallskogen är den skog som är närmast de Centrala delarna, låt den bli 
en stadspark av naturlig karaktär. Vi har ingen park av större karaktär 
egentligen att tala om. Det är ett tillgängligt reaktionsområde för de flesta 
av stadsbefolkningen, funktionshindrade, äldre med nedsatt 
rörelseförmåga, barnfamiljer, skolbarn och övriga motionärer.  

Vårda Sölvesborg signum "Sölvesborg av naturliga skäl".  

Slutligen: Gör om och gör rätt! 

 

100. LC 
Till berörda politiker i Sölvesborgs kommun gällande all avverkning och 
byggnation i den i dagligt tal kallat Vitahallslätten Vitahallskogen. Del av 
Sölvesborg 5: 1 m.fl.  

Låt Vitahallskogen vara orörd!!!!  

Vet ni överhuvudet taget vad det Ni planerat? Vad är staden utan den 
sammanhängande underbara bokskogen? Har ni tänkt på det?  

Motorsågarna har arbetat för fullt en tid på Kämpaslätten och skövlat den 
skogen. Vad kommer att bli kvar? Sölvesborgs bokskogar är kända och 
aktade t.o.m. utanför landets gränser.  

Gå ut i skogen Ni alla som bestämmer, lyssna till dess sus och fåglars sång i 
trädkronorna. Det är en lisa för själen.  

Lyssna på oss som bor här, men lyssna framför allt på naturen. 

 

101. BL och IL 
Vi protesterar mot att Vitahallskogen skall skövlas för att det ska byggas 
bostäder på denna fina och historiska mark. Varför inte göra den till en 
kulturhistorisk plats för besökande till Sölvesborg, med tanke på att 
Drottning Margarete den I av Danmark vid 2 tillfällen kom ridande på Gröne 
Väg för att regera på Sölvesborgs slott. 

Varför inte bygga bostäder på det redan skövlade området vid Gröne dal.  

Till sist, som Hasse och Tage så fantastiskt skrev "Kalla den Änglamarken 
eller Himlajorden om du vill". Men låt Vitahallskogen få leva så att våra 
efterlevande kan ha den att njuta av. 

 

102. DK 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten. 
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Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

103. MO 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten. 

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

Stora naturvärden går förlorade och det finns fullgoda alternativ som att 
utöka området Kämpaslätten, där det redan finns bebyggelse.  

Vi promenerar varje dag i detta område, som också har stor betydelse för 
djurlivet som t.ex. fåglar. 

 

104. JR 
Jag vill protestera mot planerna att bebygga den fina skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten. 

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som många sölvesborgare 
har som sitt närmaste strövområde. 

 

105. EH 
Skriver med anledning av den planerade bebyggelsen av Vitahall. Detta vill 
jag, liksom många andra protestera emot. 

Med tanke på närheten till Sölvesborgs centrum, har vi ett fint 
naturområde, dit det är gångavstånd, det behövs ingen bil, att på några 
minuter ta sig till ett så lugnt och naturskönt område! 

Jag tänker med fasa, ska detta tas ifrån mej – oss, våra barn och barnbarn 
och alla som utnyttjar denna värdefulla plats, ofta och dagligen tar sina 
härliga promenader där.  

Tidigt på året, höra dom första trevande kvittren från fåglarna, som sen 
ökar dag från dag. Känna doften från skogen, plocka de första vitsipporna 
och lite senare få uppleva liljekonvaljen där den växer på sin plats. 

Gå på de gamla kullerstigarna, försvinner dessa, så försvinner ju för alltid en 
del av Sölvesborgs historia. 

Planerna av bygget på Vitahall har motiverats av att det redan lagts mer 
pengar i planeringen, -men-, det måste ses på en längre sikt, vad kommer 
det att kosta för den enskilde kommuninvånaren, att mista sin rekreation? 
Det är vetenskapligt bevisat att det har en positiv inverkan, på både kropp 
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och själ, att vistas i naturen, kunna gå och ”rensa sina tankar” från stress 
och jäkt.  

Detta Vitahallsområde, är ju en stor tillgång för våra skolor och förskolor, 
som finns alldeles intill, och som utnyttjas i olika sammanhang, ni måste ju 
tänka på den uppväxande generationen också, det är dom, som en dag ska 
ta över denna kommun. Har det en gång gjorts ingrepp i den värdefulla 
bokskogen och bebyggts, kommer det aldrig att kunna återställas.  

Tänk om och gör rätt, innan det är försent! 

En som i allra högsta grad protesterar mot denna ogenomtänkta planering. 

 

106. GB 
Jag motsätter mig att Vitahallsslätten skall exploateras för bebyggelse. 
Naturområdet i sin nuvarande form har ett långt större värde, inte bara för 
mig som privatperson utan mest för kommunen, än vad ett nytt 
bostadsområde kommer att ha. Speciellt sett på lång sikt. 

 

107. AO 
Ändringarna i 
planförslaget sedan 
samrådet är marginella. 
Därför kvarstår mina 
synpunkter nedan. Var 
rädd om den tätortsnära 
naturen! 

Tidigare synpunkter: 

Ser med oro på planerna 
att bebygga bokskogen. 
Flyttade för några år 
sedan till Sölvesborgs 
kommun och de centrala 
delarna av staden för att 
kunna kombinera den 
vackra stadens service- 
och kulturutbud med 
närheten/gångavstånd 
till naturen. Det vore en 
stor förlust om bokskogen tas bort inte bara för mig utan för många andra 
som jag möter där.  

Man behöver skydda naturvärdena som finns där men framförallt värna om 
den betydelse den tätortsnära naturen har för folkhälsan. 
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Riksdagen har mål om friluftsliv för god hälsa. Ett av dem är Attraktiv 
tätortsnära natur. Se bifogad pdf.  

 

108. SA 
Vitahallsslätten i gammal hävd! 

Härmed inkommer namne/SA/undertecknad på synpunkt över 
Vitahallslättens Nya Bostadsområde i Sölvesborgs Kommun med vad Vi har 
blivit underrättad/informerad/upplyst & annat dylikt där utav Att from 
8/10 och 24/10 samt även platsbesök med ciceronen Hans Milton 3/11-19 
utmed Gröneväg (Dk) som var minst från 1400-talet i utkanten av (infart 
till) staden Sbg genom Historiska vingslag i selebert besök via Kungligheter 
och andra flanörer som är unikt Att bevara så långt det bara går och kan 
finnas möjlighet för vårdande inslag i den Kulturmiljön på fortsatt budkavel 
över just denna väg med fornminnesstruktur till framtida besök med 
guidade inslag samt föreläsning/skolarbete etcetera. 

Min önskan vore uppfylld om så Man kunde åstadkomma någon form utav 
skyddsobjekt över denna speciella företeelse/handling på x antal meter vid 
sidan om tex 5-10 m med Att vara kvar i sin helhet i den sträckan som är 
naturligt i grönområdets rikliga bokskog utöver andra fridlysta arter eller 
vara. 

Tack för all form av bla detaljer och erinran på den fortsatta färden mot ett 
bättre klimat i framtidens melodi av dignitet för Oss Svenskar; födda 
Sölvesborgare liksom för De som flyttar hit med känslan över signumet 
”Utav Naturliga Skäl” samt samvaro oavsett politisk färg och 
attityd/åsikt/värdering i klass/kompetens/kvalitet & kärlek över Att vara 
stolt utav vad Vi har här i kommunens alla hörn, på många olika ändamål 
som helgar medlets Goda ambassadörer via ungdom/förälder/pensionär i 
med ambitioner till engagemang. Må Ni skydda välsignelsens Gåva & tacka 
för allt Ni kan åstadkomma! 

 

109. GP 
Kan bara beklaga att ni är på väg att ta ett beslut som kommer att påverka 
många Sölvesborgare i generationer framåt, genom att ta ner skogen och 
bygga på Vitahall.  

60 km i timmen på Blekingevägen? Ha ha, det är inte många som håller det 
idag, så varför skall de göra det i framtiden? 

Är ett hus till salu på Skogsvägen just nu; "Ligger med korta gångavstånd 
till centrum, affärer, skola, dagis, kommunikationer och vacker natur"... står 
det i annonsen.  
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Eventuell köpare lär bli besviken, för i stället för "vacker natur" lär de bli 
granne med en byggarbetsplats. 

Sorgligt, är vad det är... 

 

110. Anonym 
Skövla inte detta fina promenadområde. Människor i alla åldrar går, 
springer och andas frisk luft här.  

Det finns dessutom bättre ställen att bebygga och dessa ligger inte 
centralt. 

Bokskogen är nästan Sölvesborgs signum och det hade varit trist skövla 
ytterligare mark. Planterar ni nya skogar? Om inte så gör det först innan ni 
tar ner något som tagit lång tid på sig att växa. 

 

111. IF 
Övergripande mål. Världen lider av för hög CO2-halter i atmosfären, som 
minskar genom trädens upptag av dito och enligt vetenskapen är 
trädplantering en effektiv metod för CO2-reduktion och lokalt måste vi 
göra vår del. Dvs. inte skövla bokskog som ingår i varumärket Sölvesborg. 
Att skövla skog går oerhört snabbt, men det tar årtionden att växa. 
Bokskogen tar också upp ytvatten från nederbörd och fungerar som buller- 
och brandskydd, och inte minst rekreation för redan boende i kommunen. 
Enl. Vänsterpartiet är Kämpaslätten bebyggd som kompensation för att 
bevara Vitahall! Att bebygga Vitahall borde inte beslutas i en liten grupp 
som BN utan tas med mellanliggande val eller lokal folkomröstning. 

Alternativ: 

Bygg innerhamnen enl. plan och avvakta för att se omflyttning av folk från 
bef. småhus i generationsväxling likt punkthusen på Cirkustomten. Nya 
kommuninnevånare finner det säkert attraktivt att bo centralt med 
havsutsikt. Därefter eller under tiden kanske få möjligheten att utvidga 
Ljungaviken genom att flytta alt. Lägga ner minkfarm österut och flytta 
driving ranger och ett hål på golfbanan. Byggmark finns också söder om 
golfbanan. 

Det finns 2 ridskolor i stan. Flytta Bokeslätts ridskola till Sölve där mark 
finns, och bygg bostäder på bef. Bokeslätt. Bebygg Hällevik enl. bef. planer 
och ordna tät kollektivtrafik in till centrum för arbets och skolpendling. Gör 
lite sanering i Mjällby och bygg bostäder där, behoven för daglighandel är i 
stort sett på plats och vårdcentral på gång. Utöka kollektivtrafiken även 
där. Tänk på befintliga innevånare i första hand, för deras trivsel, och låt 
nya ta plats där det är ledigt. 

Wa-Na-Nee-Che sa: 
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Först när den sista floden har förorenats 
Först när den sista fisken har fångats 
Först när det sista trädet fällts 
Först då inser ni att pengar går inte att äta! 

Dags att krama träd! 

 

112. HFS 
Jag protesterar och emotsätter mig detta förslag av följande anledningar: 

1. Grönområdena i staden är nödvändiga för människors rekreation 
utan att behöva ta bilen (!) till naturen. Ni måste värna oss som 
redan bor här! 

Motfråga: Varför skall ni INTE gynna oss som redan bor här och betalar 
skatt? 

2. Att bebygga Vitehall medför stora markarbeten av vatten och 
avlopp i en kommun som redan är ansträngd vad gäller 
vattenförsörjningen. Det är en stor vattentäkt under marken där - 
den får inte hotas av föroreningar! 

Motfråga: Varför skall ni INTE värna den känsliga vattenfrågan? 

3. Ingen vill bo i en skog... Skugga från träden leder alltid till fällning av 
flera träd. Därför hotas större markområden än de som planeras för 
skövling. 

Motfråga: Varför vill ni inte värna det friska syre som alla träd bidrar med? 

4. Trafiken kommer att öka med ökat buller och mer avgaser. 

Motfråga: Varför ska vi acceptera denna försämring, vi som bor strax intill? 

5. Det går lätt prestige i framtagna förslag. Man skyller ofta på att man 
redan investerat i dyra kostnader och därför bör fortsätta 
projekteringen. Det är det sämsta av alla argument! 

Motfråga: Kan ni släppa er prestige och låta skogen på Vitehall få ha sitt 
egenvärde? I så fall vinner ni aktning i mångas ögon. 

Gör om och gör rätt. 
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Synpunkter under samrådet 
De under samrådet inkomna synpunkterna finns redovisade i till ärendet 
hörande samrådsredogörelse daterad 2019-09-23. 

 

Övriga synpunkter 
Synpunkter lämnade vid samrådsmöte, muntligt framförda synpunkter eller 
skrivelser utan namnunderskrift ger ej rätt att överklaga planförslaget. 
Endast skriftliga inlämnade synpunkter som undertecknats med 
namnunderskrift kan åberopas för överklaganden. 
 

Ställningstagande 
Förutom vissa redaktionella ändringar har följande ändringar av 
planförslaget gjorts efter granskningen: 

- Prickmark längs med gatorna har återinförts i likhet med 
samrådsförslaget. 

- Bestämmelsen om placering av bostadsbebyggelsen har 
uppdaterats. 

- Utfartsförbud har införts längs den västra sidan av gatan förbi 
skolområdet för att trygga skolvägen. 

- Den norra delen av Kanehallsvägen planläggs som naturgata som 
medger annan standard än lokalgata. 

 
Följande har kvarstående synpunkter från granskningen som helt eller 
delvis inte har beaktats: 

- Vänsterpartiet i Sölvesborg   
- Centerpartiet i Sölvesborg 
- Liberalerna 
- Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg   
- Sölvesborgs och Listers fornminnesförening 
- Sölvesborgs brukshundsklubb/Sölvesborgs hundungdom 
- Naturskyddsföreningen i Sölvesborg 
- Samtliga sakägare, bostadsrättshavare och övriga enskilda enligt 

lista på sidorna 3-4, förutom nr 64 
 
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta 
att: 

- godkänna granskningsutlåtandet i enlighet med 
stadsarkitektavdelningens förslag   

- godkänna planförslaget inför antagande 
- besluta att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 

antagande 
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Besvärsrätt 
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte 
fått dessa tillgodosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att 
bli meddelade enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen 2010:900 efter ett 
antagande av planförslaget 

- KE 
- TN 
- MBL 
- IL 

- MA 
- GP 
- KJ 
- RA 

 
Övriga som framfört synpunkter och som inte fått sina synpunkter tillgodo-
sedda bedöms inte vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 

 

Stadsarkitektavdelningen 

 

 

Fredrik Wikberg  Anna Terning 
Stadsarkitekt  Planarkitekt/Landskapsarkitekt 

 


