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1 ALLMÄNT 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i attraktivt havsnära 

läge i Sandviken. 

För att anpassa till omgivningen medger planen att strandängar, hagar, stenmurar 

och skogspartier delvis kan finnas kvar mellan bebyggelsen. I den östra delen 

sparas ett sammanhängande grönområde som spridningskorridor mellan viktiga 

naturområden söder om planområdet (Natura 2000) och ängsmarker i norr. 

Läge och omfattning 
Planområdet är beläget havsnära vid Västra Näs ca 3 km sydost om Sölvesborg (ca 

9 km med bil). Planområdet omfattar drygt 7,3 hektar och avgränsas i norr av 

Västranäsvägen, i väster av natur och i söder av Badvägen, spridd bebyggelse och 

natur. I öster gränsar området till enstaka bostadshus och natur samt i 

förlängningen till Sandvikens badplats. 

Planområdets läge i Sölvesborg  

Uppdrag och bakgrund 
Planarbetet har initierats av ägarna till fastigheterna Siretorp 3:33 och Siretorp 

5:23.  

Byggnadsnämnden gav 2020-06-10 § 56 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att 

påbörja planarbete för nuvarande Siretorp 3:33. 

Byggnadsnämnden gav 2020-06-10 § 57 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att 

påbörja planarbete för nuvarande Siretorp 5:23. 

Planbeskeden avser två områden i direkt anslutning till varandra, varför 

fastighetsägarna valt att samordna processerna i en gemensam detaljplan.  

Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 att skicka ut planförslaget på samråd. 



Sölvesborgs kommun 
      

 
      

 
Sida 

3(33) 

 

Planbeskrivning - Detaljplan för del av Siretorp 3:33, 5:23 och 4:29 - Antagandehandling 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-03 att skicka ut planförslaget för 

granskning. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-28 att godkänna planförslaget för 

antagande. 

Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs i huvudsak av en del av fastigheten Siretorp 3:33 och en del av 

fastigheten Siretorp 5:23. Båda fastigheterna är privatägda. För att möjliggöra en 

gång- och cykelväg som förbinder planområdet med befintlig gång- och cykelväg 

längs Sandviksvägen i öster har även en mindre del av fastigheten Siretorp 4:29 

tillfogats planområdet. Siretorp 4:29 ägs av kommunen. 

Handlingar 

Planhandlingar 

• Plankarta med bestämmelser   

• Planbeskrivning (denna handling)   

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-11-26) 

• Illustrationsplan (ingår i planbeskrivningen)    

• Fastighetsförteckning 2021-06-03  

• Grundkarta 2021-05-19 

• Samrådsredogörelse (2021-05-19) 

• Granskningsutlåtande (2021-10-18) 

Utredningar tillhörande planförslaget 

• Naturvärdesinventering (SWECO 2020-11-16, rev 2021-05-18) 

• VA-utredning (SWECO 2021-01-27, rev 2021-05-19) 

• PM Bullerberäkning (SWECO 2021-09-30) 

• PM Trafik (SWECO 2021-10-13) 

Planprocessen 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Denna 

detaljplan handläggs med standardförfarande då den inte är av betydande intresse 

för allmänheten och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Tidplan  
Planbesked   Byggnadsnämnden  2020-06-10 

Godkännande för samråd  Byggnadsnämnden  2021-03-04 

Godkännande för granskning  Byggnadsnämnden 2021-06-03 

Godkännande för antagande  Byggnadsnämnden 2021-10-28 

Antagande   Kommunfullmäktige 2021 kv 4 

Laga kraft (tidigast)    2021 kv 4 
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2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Gällande planer 

Översiktsplaner och fördjupningar 
Kommunens översiktsplan (antagen 2020-04-27 och laga kraft 2020-05-21) pekar 

ut områden för camping i öster inom delar av planområdet. Väster om 

planområdet pekas ett område ut för bostäder och söder om naturområde samt 

område för friluftsliv.  

B23 området är avsett för bostäder och detta område ligger inom Västra näs 

kulturminnesvårdsprogram, där området pekas ut som kulturhistoriskt intressant.  

C3 området är avsett för att möjliggöra permanent camping.   

F4 området avser Sandvikens sandstrand med ett stort rekreationsvärde. 

N22 Västra och Östra Näsnabben. Näsnabbarna utgör ett omväxlande betat 

busklandskap med insprängda små åkrar. Området har en intressant flora och ett 

rikt fågelliv vilket är av högt värde för det rörliga friluftslivet. De ingår i Natura 

2000 och västra delen är naturreservat. Det planeras även naturreservat i öster.  

 

 Urklipp ur Översiktsplan (2020). Planområdets läge markerat med rödprickad linje. 

Gällande detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Behov av MKB 
Kommunen gör bedömningen att den befintliga miljön i planområdet inte besitter 

sådana värden, eller att påverkan på kringliggande värden orsakas, att 

genomförande av planförslaget kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan. 
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Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken 

inte behöver upprättas.  

Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen Undersökning om betydande 

miljöpåverkan, daterad 2020-11-26. 

Länsstyrelsen har tagit del av undersökningen och instämmer i kommunens 

bedömning. 

3 PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen 
Riksintresse – Friluftsliv och rörligt friluftsliv  

Planområdet omfattas riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB och platsen 

ligger även inom det geografiska riksintresset för friluftsliv samt riksintresse för det 

rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 1-2 § MB.  

Riksintresse – Naturvård 

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. 

Riksintresse – Högexploaterad kust 

Planområdet ligger inom riksintresseområde för högexploaterad kust, vilket 

innebär att exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön som möter hinder 

enligt miljöbalken 4 kap 2-8 §§ inte får komma till stånd. 

Planförslagets genomförande bedöms inte påtagligt påverka gällande riksintressen 

negativt (se Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-11-26).  

Övriga skyddsbestämmelser 

Natura 2000 
Planområdet är beläget i närhet till Natura 2000-område samt naturreservatet 

Västra Näsnabben. Planen bedöms inte påverka vare sig Natura 2000-område eller 

naturreservatet.  

Fornlämningar 
Det finns inte några kända uppgifter om att det skulle förekomma fornlämningar 

inom planområdet. För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade 

fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd. Detta bedöms inte påverka eller 

påverkas av detaljplanen. 

Strandskydd 
För planområdet gäller inget strandskydd.  

Vattenskyddsområde 
Västra Näs vattentäkt har ett befintligt vattenskyddsområde och allmänna 

föreskrifter för grundvattentäkt. För att stämma överens med dagens riktlinjer och 

lagkrav behöver föreskrifterna ses över och revideras. Ett förslag om 
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vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt 

i Västra Näs har tagits fram i syfte att skydda vattentäkten mot föroreningar och 

sådan markanvändning som kan försämra vattenkvaliteten och möjligheterna att 

under kort eller lång tid använda vattentillgången för dricksvattentäkt.  

Hela det aktuella planområdet kommer att ingå i det nya vattenskyddsområdet, 

som är indelat i primär- respektive sekundär skyddszon. Planområdet är beläget 

inom den sekundära zonen. 

Det kan finnas risk att planerad bebyggelse påverkar vattenskyddsområdets syften 

och planförslaget har därför tagits fram med utgångspunkt att minimera denna 

risk, framförallt avseende omhändertagande av dagvatten.  

Vid ett genomförande av detaljplanen ska gällande skyddsföreskrifter följas. 

Miljömål 
Av de 16 utpekade miljömålen bedöms främst fyra vara direkt eller indirekt 

påverkade av planförslaget: 

- Ett rikt odlingslandskap 

Området har inte brukats på länge och de ytor som tas i anspråk är relativt små 

samt ligger i anslutning till befintliga bebyggelsemiljöer. 

- God bebyggd miljö 

Planförslaget utgör en varsam förtätning i ett attraktivt område med goda 

kommunikationer. 

Förutsättningarna för att skapa goda bostadsmiljöer bedöms som mycket goda. 

- Ett rikt djur- och växtliv 

Strategiska grönytor och grönstråk bevaras vilket förbättrar förutsättningarna för 

djur och växter.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss 

tidpunkt och de ska följas när kommuner och myndigheter planerar och 

planlägger. Det finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 

miljökvalitetsnormerna. Området är fritt beläget, någon risk för luftföroreningar 

eller buller från industri eller stora trafikmängder finns ej.  

Förutsatt att området ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet bedöms 

miljökvalitetsnormerna ej överskridas.  

För att de delar av planområdet där rening av dagvatten sker inte ska riskera att 

översvämmas i och med framtida stigande havsnivåer ska lösningar för rening av 

dagvatten, i enlighet med framtagen dagvattenutredning, kunna presenteras innan 

ett genomförande av planen.   
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Mark och bebyggelse 
Marknivåerna inom planområdet varierar mellan + 1,5 och + 4,0 meter över havet. 

Området är inte bebyggt sedan tidigare.  

Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet är av varierad karaktär. I den 

västra delen gränsar området till det gamla fiskeläget Västra Näs som har en 

relativt ursprunglig prägel. Bebyggelsen är delvis typisk för Listerlandets fiskelägen. 

Norr om planområdet finns ett fåtal mindre gårdar. I söder gränsar området till tre 

relativt nybyggda moderna villor samt ytterligare villor och fritidshus i 

förlängningen mot havet. I öster gränsar planområdet till en handfull bostäder, 

vilka i sin tur gränsar till Sandvikens badstrand och befintlig bebyggelse i Sandviken 

som består av relativt tät och småskalig fritidshusbebyggelse från sextiotalet och 

framåt.  

Kommersiell service finns i Sölvesborgs tätort. Skolor finns i Sölvesborgs tätort, 

Mjällby och Hällevik. På sommarhalvåret bedrivs restaurangverksamhet nere vid 

stranden i Sandviken.  

Geotekniska förhållanden 
En översiktlig kartbedömning har gjorts över området som inte visar på något som 

påverkar planens genomförande. Enligt SGU:s jordartskarta består större delen av 

planområdet av sandig morän eller postglacial sand. Inför detaljprojektering av 

kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader mm) kan ytterligare 

undersökningar behövas. 

 

 

 

 

Södra delen av planområdet, bild tagen mot söder. 

 

  



Sölvesborgs kommun 
      

 
      

 
Sida 

8(33) 

 

Planbeskrivning - Detaljplan för del av Siretorp 3:33, 5:23 och 4:29 - Antagandehandling 

Kulturmiljövärden 
Väster om planområdet ligger Västra Näs som är ett fiskeläge med 1800-talsprägel 

och därmed värdefullt ut en kulturmiljöaspekt. Mellan Västra Näs och ny planerad 

bebyggelse ligger ett större naturområde med ängsmark och delvis uppvuxen skog. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppleva 

fiskeläget. 

Natur- och rekreationsvärden 
En del av området används i dagsläget som betesmark medan övriga delar 

mestadels består av bokskog eller obrukade åkrar i tidigt igenväxningsskede som 

troligen inte brukats på uppskattningsvis 15–25 år eller i vissa delar längre sen.  

Jordbruksmark 
Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en långsiktigt god 

hushållning främjas ur ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Därutöver är jordbruk av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, vilket 

innebär att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 

som inte kan tillgodoses från allmän synpunkt på ett tillfredställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk. Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn 

till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 

jordbruksproduktion.  

En stor andel (ca 40%) av markarealen i Sölvesborgs kommun utgörs av åker-

/jordbruksmark, i förhållande till genomsnittet för Blekinge län (14%) och riket 

(7%). Inom planområdet är fastigheterna Siretorp 5:23 och 3:33 taxerade som 

lantbruksenheter. Åkermark och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad 

som lantbruksenhet definieras som jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.  

Ett genomförande av detaljplanen skulle få till följd att jordbruksmark exploateras 

och bebyggs, vilket innebär att möjligheten att i framtiden återuppta 

jordbruksverksamhet på platsen försvinner. För att bedöma om jordbruksmarken 

är lämplig att exploatera har först en bedömning gjorts huruvida marken är 

brukningsvärd eller ej.  

Området ingår inte som del av något sammanhängande jordbrukslandskap som 

brukats i närtid och är idag svårtillgängligt då en igenväxning pågått under en 

längre tid. Ytorna som tas i anspråk är små och har ett relativt inklämt läge mellan 

befintliga bebyggelsemiljöer samt målpunkter av mer allmänt intresse såsom 

Sandvikens badstrand, Västra Näs samt Natura 2000 och naturreservat vid 

Näsanabbarna. Även att bruka marken inom planområdet som åkermark skulle på 

sätt och vis medföra en form av tillgänglighetsmässig barriär mellan områdena 

söder och väster om planområdet och samhället Sandviken, beroende av vilken 

typ av jordbruk som avses. Jämförelsevis finns stora sammanhängande och 

brukningsvärda aktiva jordbruksmarker längre nordost om Sandviken och även 

direkt nordväst om aktuellt planområde. Trots detta bedöms marken utgöra 

brukningsvärd jordbruksmark, främst med utgångspunkt att den fortfarande 

lämpar sig för jordbruksproduktion även om den inte brukas aktivt i nuläget samt 
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att en mindre del av planområdet är utpekad som jordbruksmark av nationell 

betydelse i översiktsplanen. 

Eftersom marken bedöms vara brukningsvärd ska en avvägning mellan olika 

samhällsintressen ske, vilket i denna detaljplan innebär att intresset av att bevara 

jordbruksmark vägs mot behovet av att uppföra ny bostadsbebyggelse. Den 

ansökta bebyggelsen bedöms tillgodose ett väsentligt samhällsintresse genom att 

skapa möjlighet för nästan 30 nya bostäder i en kommun med underskott på 

bostäder. Genom planen skapas möjligheter för attraktiva bostäder i havsnära 

läge, vilket i förlängningen kan bidra till flyttkedjor i ett större sammanhang. En 

utveckling av området skapar även ytterligare möjligheter då verksamheter och 

service för hela området kan utvecklas. Utöver det är planerad exploatering 

utformad på ett sätt som medför minsta möjliga inverkan på jordbruket. Andelen 

jordbruksmark som tas i anspråk är relativt sett mycket liten jämfört med den 

totala ytan jordbruksmark inom kommunen.  

Utöver det bedöms behovet inte kunna tillgodoses fullt ut ifall annan mark tas i 

anspråk. Kommunen gör bedömningen att intresset för att bo i det aktuella 

området är stort och att det är lämpligt att nya bostäder uppförs i form av 

utökning av redan etablerade bebyggelselandskap som får komplettera den 

centrala staden.  

I kommunens översiktsplan, med tillhörande MKB och markanvändningskartor, 

framgår bland annat följande om jordbruksmark:  

Under arbetet med att ta fram översiktsplanen har kommunen utfört olika studier 

och utredningar. Avvägningar har gjorts mellan samhällsnyttan och intressen, för 

exempelvis jordbruk och skogsbruk. 

Översiktsplanen fokuserar bebyggelseutvecklingen till främst tätorterna 

Sölvesborg, Norje, Mjällby, Hörvik/Krokås och Nogersund/Hällevik. I viss 

utsträckning är det nödvändigt att ta jordbruksmark i anspråk för 

tätortsutveckling. Därför uppstår det i vissa fall en konflikt med jord- och 

skogsbrukets intressen. Det finns dock samhällsbyggnadsskäl till att mark närmast 

tätorterna bebyggs eftersom det är mest rationellt nyttjande av infrastruktur och 

tekniska anläggningar. 

Översiktsplanen anger att jordbruksmark endast bör tas i anspråk för andra 

ändamål om det rör sig om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses 

på annat sätt. Ska sådan mark tas i anspråk bör ingreppen utformas på ett sätt 

som medför minsta möjliga inverkan på jordbruket. Detta bedöms som positivt och 

medverkar till att högproduktiv jordbruksmark inte tas i anspråk. 

Som förebyggande åtgärder lyfts vikten av att vid framtagande av detaljplaner 

studera skiften och ägogränser för att minimera arealbortfallet och inte försvåra 

brukningen av åkermarken. 

Ovanstående visar på att avvägningar har gjorts i översiktsplanen, och man har 

fastställt att bostadsutveckling är mest lämplig i tätortsnära områden jämfört med 

andra områden. 
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Direkt väster om planområdet finns ett mindre område utpekat i översiktsplanen 

för bostäder (B23). I detta område finns en grundvattentäkt. Gränserna för 

vattenskyddsområdet var vid framtagandet av översiktsplanen inte fastställda. 

Enligt det förslag till skyddsområde som nu tagits fram hamnar det utpekade 

området inom primärzon och är därmed direkt olämpligt att exploatera. 

Längre nordost om nu aktuellt planområde finns ytterligare ett område utpekat i 

översiktsplanen för bostäder (B22). Området omfattas i dagsläget till stor del av 

större sammanhängande jordbruksmarker, vilka till stor del även är aktiva. 

Förutom B22 och B23 finns inte några utpekade områden för bostäder i 

omgivningen. Utöver det utgörs större delen av den omgivande marken av just 

jordbruksmark (eller annan bevarandevärd markanvändning i form av tex 

naturreservat) vilket innebär att det inte bedöms finnas några alternativa 

lokaliseringar som kan tillgodose det väsentliga samhällsintresset på ett lämpligt 

sätt. 

Det finns samhällsbyggnadsskäl till att mark närmast tätorter bebyggs eftersom 

det är rationellt nyttjande av infrastruktur och tekniska anläggningar. Utöver det 

skulle även exploatering på andra platser i kommunen med stor sannolikhet 

innebära ianspråktagande av jordbruksmark, som följd av att kommunens yta i stor 

del utgörs av den typen av markanvändning.  

Med tanke på kommunens ambition om tätortsutveckling, i kombination med den 

stora andelen jordbruksmark i tätorten, görs sammanfattningsvis bedömningen att 

nu aktuellt planområde är mer lämpligt för exploatering jämfört med närliggande 

utpekade områden eller andra områden i närheten. En exploatering i detta läge 

minimerar areabortfallet (inte minst då det i dag inte används som jordbruksmark) 

och försvårar inte brukning av någon annan åkermark. 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts för planområdet enligt Svensk 

standard SS 199000 med detaljeringsgrad ”medel” och tillägg detaljerad 

redovisning av artförekomst för arterna kal knipprot och fläckmaskros om de 

påträffas. Fältinventeringen utfördes 2020-08-31 – 2020-09-01. En 

kompletterande inventering har genomförts 2021-04-30 med anledning av de 

ändringar som gjorts i planförslaget sedan den första inventeringen. 

Naturvärdesbedömningar utgår från en identifiering av geografiska områden och 

enskilda objekt som är av betydelse för den biologiska mångfalden. Metodiken 

utgår från två bedömningsgrunder - art och biotop. Bedömningsgrunderna är inte 

absoluta utan sätts i relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och 

regionen. Enligt denna standard klassas naturvärdena enligt följande:  

klass 1 – Högsta naturvärde 

klass 2 – Högt naturvärde 

klass 3 – Påtagligt naturvärde 
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Om biotop- och artvärde bedöms som obetydligt blir naturvärdet lågt. Med lågt 

naturvärde avses ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Geografiskt område med lågt naturvärde räknas inte som naturvärdesobjekt. 

Vid utsökning i Artportalen har följande naturvårdsarter registrerats: 

• I den östra delen av planområdet har tidigare noterats fläckmaskros 

(rödlistekategori sårbar). Ej återfunnen 2019 vid Floraväktarnas 

uppföljning av äldre notering. 

• I östra delen finns även två fynd av St. Pers nycklar (fridlyst art) 2010.  

Igenväxningen gör att lämpligt habitat saknas för såväl fläckmaskros som St. Pers 

nycklar. Ingen av arterna påträffades i inventeringen (NVI).  

• Kal knipprot (rödlistekategori starkt hotad) finns noterad i västra delen av 

planområdet enligt kommunens tjänsteskrivelse 2020-05-23 angående 

”Ansökan om planbesked för del av Siretorp 5:23”. 

Kal knipprot påträffades inte i inventering och området innehåller inte heller 

lämpligt habitat för arten. 

Naturvärdesinventeringen som genomfördes hösten 2020 omfattar även förslag 

till bebyggelse längre västerut, mot Västra Näs där området har bedömts ha ett 

påtagligt naturvärde. Denna bebyggelse togs bort från planförslaget inför samråd. I 

övriga delar av det tidigare inventeringsområdet, delar av nu aktuellt planområde, 

bedöms naturvärdet som lågt. Den del som tillkommit och som var föremål för den 

kompletterande inventeringen 2021-04-30 bedöms ha ett påtagligt naturvärde, 

klass 3. Den västra delen av detta område utgörs av bokskog med varierande 

trädålder, varav en bok hade en diameter överstigande 1 meter. Det förekommer 

ett antal stenmurar inom objektet som bidrar med värdefulla strukturer. 

Med anledning av att bokskogar med förhållandevis naturlig 

ålderssammansättning numer är tämligen ovanliga samt att det inom området 

förekommer enstaka grova och gamla träd, enstaka döda träd samt ett antal 

stenmurar som bidrar till strukturell variation bedöms området hålla påtagligt 

biotopvärde. 

Då det i samband med naturvärdesinventeringen inte påträffades några 

naturvårdsarter samt att de enda uppgifter gällande tidigare fynd av 

naturvårdsarter är enstaka förekomster av skogsalm bedöms området hålla 

obetydligt artvärde. 

Trots att området bedöms hålla obetydligt artvärde är biotopvärdet i form av en 

flerskiktad bokskog tillräckligt för att området bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Bokskogen med påtagligt naturvärde sträcker sig längre västerut än 

inventeringsområdet. 
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Västra delen av planområdet, bild tagen mot söder. 

Den östra delen av det senast inventerade området utgörs av ängsmark där gräs är 

i dominans med ett tydligt inslag av örter. Sandblottor förekommer fläckvis inom 

området. Delar av området betas av hästar medan andra delar ser ut att ha varit i 

träda några år där slån och björnbär har börjat krypa in från kanterna. En stenmur 

skär genom området. I anslutning till stenmuren växer ett antal ekar med en 

diameter uppåt 70 cm. En sjungande ärtsångare (listad som nära hotad (NT) i 2020 

års svenska rödlista) observerades i områdets nordöstra hörn. Då området, med 

en blandning av buskar och öppna marker, motsvarar artens habitatkrav är det 

troligt att arten häckar i området. 

Genom att området visar liten näringspåverkan, det finns ett flertal sandblottor 

och att det är tämligen örtrikt och därigenom en god miljö för pollinatörer samt att 

det löper en stenmur genom området som erbjuder variation och skydd för många 

arter bedöms området hålla visst biotopvärde. 

Genom tämligen allmän förekomst av goda indikatorer på hävdade och 

näringsfattiga gräsmarker bedöms området hålla visst artvärde.  

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att området bedöms 

hålla påtagligt naturvärde. 

Generellt biotopskydd 

Det löper ett flertal stenmurar genom området. Ett flertal av dem ligger i direkt 

anslutning till hagar som med största sannolikhet fortfarande används som 

hästhagar. Om marken fortfarande klassas som jordbruksmark omfattas ett antal 

av stenmurarna av det generella biotopskyddet. 

Värdefulla träd 

En bok som växer i inventeringsområdets norra del har en diameter om ca 1 meter 

och klassas därför som ett särskilt värdefullt träd. Vid ingrepp som på ett väsentligt 
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sätt kan komma att ändra naturmiljön för särskilt värdefulla träd krävs samråd 

med länsstyrelsen. Det aktuella trädet har mätts in och kommer att ligga inom 

område som planläggs som NATUR i detaljplanen, vilket skapar goda möjligheter 

för ett långsiktigt bevarande. En skyddszon på 15 x trädets stamdiameter säkras 

genom att prickmarken mot Västranäsvägen utökas på den aktuella platsen. 

Övrigt 

I den dagvattendamm som ligger strax söder om inventeringsområdet noterades 

minst 20 mindre vattensalamandrar, det faktiska antalet är med största 

sannolikhet högre. Dammen utgör även lämpligt habitat för större 

vattensalamander, inga sådana noterades dock vid inventeringen. Mindre- som 

större vattensalamander omfattas av fridlysning enligt § 6 respektive § 4 i 

artskyddsförordningen. Dagvattendammen ligger inom område som planläggs som 

NATUR och ingår i ett sammanhängande brett grönstråk som sparas som 

spridningskorridor i detaljplanen. Förhållandena för salamandrarna bedöms 

därmed inte påverkas.  

Områdets betydelse för naturvärden i hävdgynnade naturtyper 

I planområdets omland finns hävdade naturbetesmarker varav tre större områden 

är skyddade, både som naturreservat och som Natura 2000-område. Närmast 

ligger Näsnabbens naturreservat och tillika Natura 2000-område (SE0410155 

Näsnabbarna), cirka 100 m söder om planområdet.  

I länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur som färdigställts 2019 har förslag till 

värdetrakter för gräsmarker tagits fram. Här framgår det att planområdet är 

beläget inom en föreslagen värdtrakt som knyter ihop naturbetesmarker i 

Näsnabben med tre mindre beten längs kusten norrut mot Sölvesborgs golfbana. 

Värdetrakten ingår i ett kluster av värdetrakter på Listerlandet som binds samman 

med teoretiskt framtagna spridningsvägar. 

Ytterligare bebyggelse i läget för planområdet gör att den barriär som nuvarande 

bebyggelse eventuellt utgör förstärks. De inventerade gräsmarksområdena utgör 

troligen i nuläget möjliga spridningsvägar för arter, t ex insekter och fåglar, som 

finns vid Näsnabben. Sannolikt kan också trädgårdar, både befintliga och blivande i 

planområdet, utgöra mer eller mindre bra spridningsvägar beroende på 

villaägarnas val av vegetation och skötsel av sina trädgårdar.  

Sammantaget görs bedömningen att varken det närliggande Natura 2000-området 

eller förutsättningarna för omgivande värdetrakt påverkas på ett betydande 

negativt sätt av planerad villabebyggelse i området. 

Rekommendationer 

För att behålla möjligheterna till spridning sparas släpp med gräsmark mellan 

tomter i detaljplanen. Vidare styrs tomtstorleken till relativt stora tomter med 

begränsad bebyggelseyta. Utöver mindre släpp sparas även en större yta med 

allmänplatsmark i planområdets östra del som sköts som slåtteryta samt ett 

naturområde mitt i planområdet som kan användas som till exempel lekplats.  

Med informationsarbete kan kommunen också uppmuntra fastighetsägare att ha 

rabatter med perenner som gynnar vildbin och fjärilar.För att ytterligare stärka 
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förutsättningarna för biologisk mångfald i planområdet bör de stenmurar som 

finns i inom planområdet bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Murarna kan 

omfattas av det generella biotopskyddet om marken fortfarande klassas som 

jordbruksmark. 

Trygghet 
Fler boende i området skapar ökad trygghet och möjlighet för grannsamverkan. 

För boende väster och söder om området medför en exploatering en tydligare 

koppling i form av sammanhängande gator och ökad tillgänglighet.  

Trafik och vägnät 
Inom det område där ny bebyggelse föreslås finns inget vägnät idag.  

Planområdet föreslås angöras med bil i norr från Västranäsvägen.  

Västranäsvägen är en statlig väg som utgör en förlängning av Sandviksvägen (väg 

502) mot det lilla samhället Västra Näs. Västranäsvägen är rak och sikten är god. 

Längs vägen finns ett antal fastigheter som har utfart mot vägen. Vägen är ca 4,5 

meter bred och separat utrymme för oskyddade trafikanter saknas. 

Hastighetsbegränsningen är 70 km/h.  

Trafikflödet på Västranäsvägen är mycket lågt. För att få en bild av trafikalstringen 

som blir en följd av planen har denna bedömts utifrån Trafikverkets 

alstringsverktyg (se under Planförslaget och dess konsekvenser, Trafik och 

parkering). 

Befintliga vägar i anslutning till området. Källa: google maps  
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Gång- och cykelväg 
Gång- och cykelväg från Sandviken leder längs Sandviksvägen och vidare mot 

Sölvesborgs centrum. 

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns drygt 3 km norr om planområdet, med avgångar vid 

pendlingstid några gånger på morgonen och senare eftermiddag. Sommartid 

trafikerar även en badbuss området. 

Avståndet till järnvägsstationen i Sölvesborg är till fots eller med cykel ca 5 km och 

med bil ca 9 km. 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Enligt SGU:s kartvisare består större delen av planområdet av sandig morän eller 

postglacial sand som bedöms ha medelhög genomsläpplighet. Sandens 

genomsläpplighet medför att en förorening kan infiltrera i jordlagren och nå 

grundvattenmagasinet.  

Lågpunkter ligger i området nära befintlig damm. Högpunkten ligger längre åt 

nordväst och skapar en naturlig ytvattendelare i nordsydlig riktning vilket gör att 

vattnet rinner åt två olika håll som sedan mynnar ut till recipienten Hanöbuktens 

kustvatten. Inom området är befintlig dagvattenhantering löst via befintligt dike 

som sedan mynnar ut från öster till den befintliga dammen. 

Flödesvägar visas med riktningspilar  
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Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp finns inte utbyggt i området. I samband med exploatering inom 

planområdet behöver VA byggas ut och planområdet bör infogas i 

verksamhetsområde för allmänt VA. 

Fjärrvärme, el, tele och bredband 
Området ligger inom E.ON:s distributionsområde. Läge för kompletterande 

transformatorstation i planområdet redovisas på plankartan.  

Sölvesborgs energi har optoledning genom hela området enligt ritning nedan. 

Ledningen påverkas inte vid ett genomförande av detaljplanen.  

 

 Optoledning visas med röd linje längs med planområdet södra delar 

 

Nya kablar för el, tele, fiber etc förläggs i lokalgata eller i allmän platsmark i 

samband med att gatorna iordningsställs. 

För att minska klimatpåverkan rekommenderar kommunen individuella 

värmesystem eventuellt i kombination med solpaneler. 

Avfallshantering 
Avfallshantering sker genom det kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB 

(VMAB). Inom området gäller krav på källsortering.  

Återvinningscentral finns i Sölvesborgs tätort. Närmaste återvinningsstation ligger 

vid parkeringen vid korsningen Sandviksvägen – Västra Näsvägen. 
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Risker och störningar  

Risk för översvämning eller erosion 
Sölvesborgs kommun bedöms inte som högriskkommun vad gäller ras och skred. 

Stranderosion förekommer, men planområdet är beläget utanför riskzon.   

Sydöstra delen av planområdet ligger lägre än länsstyrelsens riktlinjer för 

byggande i låglänta områden. I samband med VA-utredningen (SWECO 2021-01-

27) som tagits fram för området har en skyfallsanalys genomförts, vilken visar att 

planområdet inte ligger i riskzon och kan klara sig från att översvämmas vid ett 

100-årsregn. Det är däremot viktigt att exploateringen inte förvärrar situationen 

och att instängda områden förebyggas. De lösningar för avledning av dagvatten 

som föreslås i utredningen har förts in i det färdiga planförslaget genom 

utformning av gator och naturmark, för att på bästa sätt omhänderta dagvatten, 

samt bestämmelse att byggnadskonstruktioner ska klara naturligt översvämmande 

vatten upp till minst 3 meter.  

För att uppnå lämplig färdig golvhöjd över havet för bostäder kan vissa platser 

behöva höjas för att fungera ur tillgänglighets- och risksynpunkt. Byggnader 

hanteras i kommande bygglov. Samtliga gator inom området regleras på 

plankartan genom minsta höjd på 3 meter över angivet nollplan. För att säkerställa 

framkomlighet för bland annat räddningstjänst inom och ut från området vid 

översvämning ska vägar inom planområdet inte ligga mer än 10 cm lägre än 

omgivande mark. Samtidigt ska bostäder inte byggas på en lägre nivå än vägarna, 

för att skydda bebyggelsen. 
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4 PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER 

Planens huvuddrag 
Detaljplanen möjliggör för nya bostäder i form av friliggande villor på tomter minst 

800 m2. Mitt i området tillåts även bebyggelse i form av parhus, då med en minsta 

fastighetsstorlek på 300 m2.  

Ny bebyggelse föreslås placeras och utformas med hänsyn till landskapsbild och 

omgivande bebyggelse. Ambitionen är att skapa en bykänsla med enhetlig 

gestaltning avseende såväl placering och utformning som genomtänkta val av 

material och färgsättning. 

För att anpassa till omgivningen medger planen att strandängar, hagar, stenmurar 

och skogspartier delvis kan finnas kvar kring bebyggelsen. I den östra delen sparas 

ett sammanhängande grönområde som spridningskorridor mellan viktiga 

naturområden söder om planområdet (Natura 2000) och ängsmarker i norr. 

Konceptillustration  

 

Planområdets avgränsning 
Planområdet avgränsas i norr av Västranäsvägen, i väster av natur och i söder av 

Badvägen, spridd bebyggelse och natur. I öster gränsar området till enstaka 

bostadshus samt i förlängningen till Sandvikens badplats.  

Där det är möjligt följer planområdet befintliga fastighetsgränser, i övrigt 

föreslagna diken eller slänter för vägområde. 
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Kvartersmark för bostäder   
Markanvändningen för kvartersmarken anges till bostäder (B). 

Bebyggelsens omfattning och placering  
Den nya bebyggelsen utgörs av ett sammanhängande område med ca 28 tomter i 

den västra delen av planområdet. Inom bebyggelseområdet bildas mindre grupper 

med bostäder genom naturliga avgränsningar i form av sparade stenmurar samt 

ett mindre skogsområde mitt i planområdet. Tanken är att skapa en luftig känsla 

med tydlig närhet till omkringliggande naturområden.  

Största tillåtna byggnadsarea är 200 m2 per fastighet. Byggnadsarean får fördelas 

fritt mellan huvudbyggnad och komplementbyggnader. Dock får huvudbyggnad 

inte uppta mer än max 160 m2. Vid uppförande av parhus är största tillåtna 

byggnadsarea 125 m2 per fastighet, varav max 100 m2 får utgöra huvudbyggnad.  

Huvuddel av huvudbyggnad ska, där tomtindelning möjliggör för det, placeras 5 

meter från fastighetsgräns mot gata och i övrigt minst 4 meter från 

fastighetsgränsen, alternativt sammanbyggas över fastighetsgräns vid parhus.  

Komplementbyggnader får placeras minst 1 meter från fastighetsgräns eller 

sammanbyggas över fastighetsgräns. Vid placering av komplementbyggnad mot 

gata är det viktigt att säkerställa fria siktlinjer vid korsning. Garage/carport ska 

placeras minst 6 meter från gata.  

För tomter placerade längs Västranäsvägen gäller byggnadsfritt avstånd från vägen 

på 12 meter, vilket säkerställs genom ett naturområde i kombination med 

prickmark, som innebär att inga byggnader får uppföras inom området.   

 

Illustration som visar möjlig exploatering inom planområdet vi en utbyggnad med enbart 

friliggande enbostadshus. Visar sektion A-A och B-B 
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Bebyggelsens utformning och utförande  
Samtliga bostadshus inom hela planområdet får uppföras med en högsta nockhöjd 

på 8,0 meter och en takvinkel på minst 38 grader. Lägre taklutning kan tillåtas i ej 

framträdande delar av huvudbyggnad samt komplementbyggnad i den mån det 

inte påverkar en god helhetsverkan. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader 

är 4,0 meter.  

 

Gestaltningsprinciper  

Ny bebyggelse bör utformas så att den harmonierar med kulturmiljön i Västra Näs 

samt den småskaliga bebyggelsen i öster och norr. Bestämmelser för nockhöjd och 

takvinkel skapas med avsikten att i detalj styra ny byggnation på ett sätt som 

minskar risken för alltför storskalig bebyggelse eller negativ påverkan på 

landskapsbilden. Genom en enhetlig gestaltning kan en visuell koppling mellan ny 

och befintlig bebyggelse skapas.  

För att anpassa till landsbygdens och kulturmiljöns bebyggelse bör ny bebyggelse 

uppföras som exempelvis smala vinkelhus eller långa längor i puts eller trä, gärna 

med branta sadeltak och utan takfot. Färgsättningen ska utgöras av ljusa fasader, 

gärna vita, med svarta tak. Om huvudbyggnaden uppförs med vit fasad kan 

komplementbyggnader ha mörkare inslag, till exempel svart. 

Huvudbyggnad bör placeras längs med förgårdsmark parallellt mot gata samt med 

entrén vänd mot gatan. Där detta är svårt att genomföra kan annan del av fasaden 

möta gatan, under förutsättning att uttrycket fortfarande är arkitektoniskt 

tilltalande; exempelvis får fasaden inte vara fönsterlös. 

För attefallshus ansvarar beställaren själv för att anpassningskrav respektive krav 

på god helhetsverkan är uppfyllda i samband med anmälan om startbesked. En 

god vägledning är att egenskapsbestämmelserna för byggnadsutformning ska vara 

tillämpliga även på dessa. 

Vissa tomter i den södra delen av planområdet ligger inom område med risk för 

översvämning. En bestämmelse om lägsta färdiga golvhöjd samt bestämmelse om 

byggnadskonstruktion har därför införts vilket kan medföra att såväl anslutande 

tomtmark samt till viss del även gator kan behöva fyllas ut. För att skapa en 

tilltalande gestaltning inom hela planområdet bör åtgärder vid nivåskillnader i 

form av fundament och stödmurar uppföras av material till största del av sten. 

Detta i syfte att undvika inslag av betong och liknande material som utgör en mer 

industriell prägel.  

Principskiss som visar lämpliga marknivåer för att klara såväl tillgänglighet som avrinning. 

Befintlig marknivå i svart, möjlig ny marknivå i grön linje. Utdrag ur Sektion A-A. 
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Sektion A-A (se illustrationskarta sid 19) 

 

 
Sektion B-B (se illustrationskarta sid 19) 

 

Markens anordnande 
Utfyllnader kommer troligen behövas på vissa platser i planområdet för att 

möjliggöra byggnader som både uppfyller kravet på färdig golvhöjd, tillgänglighet 

samt en i övrigt god arkitektur. 

För mark med användningen B (bostäder) anges ingen egenskapsbestämmelse om 

plusmark, vilket innebär att marklov krävs för schaktningar eller fyllningar som 

avsevärt ändrar markens höjdläge. För ett fåtal tomter kommer utfyllnad krävas 

som medför en markhöjning på upp till 1 meter för att nå uppsatta krav. I samband 

med ansökan om marklov/bygglov ska kommunen särskilt beakta att utfyllnaderna 

sker på ett sätt så att konsekvenser för omkringliggande tomter i form av 

exempelvis höga stödmurar blir så få som möjligt. Tomtmarken ska om möjligt 

följa den naturliga topografin. Fyllningar som kan innebära en avsevärd ändring av 

markens höjdläge ska bara tillåtas i de fall och i den omfattning som krävs för att 

berörda byggnader ska fungera ur tillgänglighets- och risksynpunkt. 

Större schaktning inför bebyggelse får inte ske till större djup än 1,0 meter över 

högsta naturliga grundvattenytan. 

Skydd mot störningar 
Planbestämmelse skapas för lägsta färdiga golvhöjd i syfte att minimera risker för 

skador orsakade av översvämning. Nivån +3,0 över angivet nollplan anges i 

enlighet med regionalt planeringsunderlag. Planen omfattar även en bestämmelse 

om att byggnadskonstruktioner ska klara naturligt översvämmande vatten upp till 

minst 3 meter. Planbestämmelse skapas också för minsta gatuhöjd för lokalgata på 

3,0 meter inom hela planområdet.  

Allmän platsmark för natur 
I planområdet sparas mycket naturmark som skapar fria passager genom området 

samt tillgänglighet till tydliga gröna stråk och platser. Samtliga grönområden i 

detaljplanen planläggs som allmän platsmark (NATUR). 

I den östra delen sparas ett sammanhängande grönområde som spridningskorridor 

mellan viktiga naturområden söder om planområdet (Natura 2000) och 

ängsmarker i norr. Syftet med spridningskorridoren är i första hand att behålla 
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möjligheterna för ett rikt växt- och djurliv i området men det kan även medföra 

positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet samt möjlighet för lek och 

rekreation. Detta överensstämmer bra med översiktsplanens ambitioner för hela 

det södra kustområdet, där planområdet ingår, där det anges att turismens och 

friluftslivets intressen ska beaktas då området som helhet ingår i riksintresset för 

naturvård, friluftsliv och turism.  

Det större området i öster föreslås skötas som slåttermark. En skötselplan som 

även omfattar befintlig damm och diken bör tas fram för området i samband med 

ett genomförande av detaljplanen.  

Skydd av naturvärden 

Stengärdesgårdar omfattas av ett generellt lagskydd enligt miljöbalken 11 § 7 kap 

och dispens från biotopskyddet krävs om dessa avses rivas helt eller delvis. Vid 

ingrepp i stenmurar som inte omfattas av biotopskydd krävs samråd enligt 12 kap 

6 § miljöbalken.  

Ett genomförande av planen bidrar till stor del att synliggöra stenmurar och andra 

vackra naturmiljöer. De stengärdesgårdar som ligger i områdes östra 

bebyggelsegräns och längs Västranäsvägen ska bevaras och gärna framhävas där 

det är möjligt. Även i övriga delar av planområdet ska stenmurar så långt möjligt 

sparas i samband med exploatering då de bidrar till områdets karaktär och på ett 

vackert sätt ramar in såväl gator som enskilda fastigheter.  

Tomtindelning och gatustruktur har delvis anpassats efter stenmurar men i några 

fall kommer delar av stenmurar inom området att behöva rivas för att möjliggöra 

gatustrukturen, infarter till tomter samt sammanhängande tomter. I de fall 

stenmurar rivs kan med fördel överblivna stenar återanvändas för att komplettera 

luckor i befintliga murar eller för att bygga nya murar, exempelvis i tomtgräns.  

 

Illustrationskarta som visar stenmurar (grönt) inom planområdet. De röda linjerna visar var 

stenmurarna troligtvis kan komma att behöva rivas. 
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Det skyddsvärda trädet som noterades vid inventeringen har mätts in och en 

skyddszon på 15 x trädets stamdiameter säkras genom att trädet hamnar inom 

användningen NATUR samt att prickmarken mot Västranäsvägen utökas för 

kvartersmarken i direkt anslutning till den aktuella platsen.  

Inom planområdet finns en del sandblottor. Vid ett genomförande av planen kan 

sandblottor inom områden betecknade som naturmark med fördel tillskapas, för 

att gynna insekter. Vidare bör virke från avverkade träd och buskar inom 

naturmark om möjligt sparas för att gynna naturvärden kopplade till död ved. 

Barnperspektiv 

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. I samband med 

ansökan om planbesked för området har en barnchecklista använts för att göra en 

första bedömning om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur 

barns bästa har beaktats (2020-05-22). I checklistan anges att beslutet berör barn 

och ungdomar indirekt genom att kommunen ställer sig positiva till att pröva 

möjligheten att uppföra bostäder i ett planarbete. Genom en detaljplaneprocess 

ges även möjlighet för allmänheten att påverka planens utformning. Det aktuella 

området verkar idag inte användas för barns lek och detaljplanens genomförande 

bedöms därmed inte påverka barn direkt. Kommunen har tidigt gjort 

bedömningen att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum och att 

utformningen av området vad gäller bostädernas placering och områdets 

strukturer för att gynna barns rörelseförmåga och lek kommer att beaktas i 

planarbetet.  

Ur ett barnperspektiv har planområdet en bra placering då det ligger nära såväl 

större naturområden som en attraktiv och barnvänlig sandstrand. På stranden 

finns även en lekplats. Det grönområde som sparats ut i planområdets östra del 

kommer troligen medföra positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet samt 

möjlighet för lek och rekreation för både barn och vuxna. 

Den gatumiljö som föreslås i det nya området kommer att bilda ett trivsamt och 

småskaligt gaturum med låg hastighet. Området ligger dessutom nära gång- och 

cykelväg som leder hela vägen in till Sölvesborgs centrum med service och skolor, 

vilket innebär att det finns goda förutsättningar för en säker skolväg för barn i 

grundskoleålder som alternativ till bilåkning. För lite äldre barn ligger kvarteret på 

cykelavstånd dels till andra kommunikationsmöjligheter, exempelvis tågstationen, 

dels till flera fritidsaktiviteter i såväl stadskärnan som andra delar av Sölvesborg. 

Trafik och parkering  

Trafik 
Tillfart till planområdet sker från Västranäsvägen och inom området skapas nya 

gator i en slinga. För nya gator inom planområdet har en minst 6,5 meter bred zon 

planlagts. Vägbredd och kurvradier är dimensionerade för renhållnings- samt 

räddningsfordon. Nya gator planläggs som allmän platsmark (GATA). 

Detaljplanen medger även en gång- och cykelväg (GÅNG CYKEL) längs med 

Västranäsvägen från den föreslagna infarten till området och vidare till GC-vägen 
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vid Sandviksvägen. Gång- och cykelväg placeras söder om stenmuren med en 

möjlig bredd på minst 2,45 meter, vilket krävs för att två cyklister ska kunna mötas 

enligt VGU (Vägars och gators utformning). 

För att Västranäsvägen, längs sträckan från föreslagen infart fram till 

Sandviksvägen, ska uppfylla krav enligt VGU (Vägars och gators utformning) för 

biltrafik krävs att bil och lastbil ska kunna mötas. Då vägen idag begränsas av en 

stenmur i söder samt granitstolpar i norr är det svårt att bredda hela vägen. Dock 

finns möjlighet till möte mitt på den aktuella sträckan där infarten till befintlig 

parkering är belägen (se bild).  

Västranäsvägen vid befintlig infart till parkering. Bilden är tagen mot väster. 

Två personbilar kan mötas lätt längs hela sträckan i lägre hastighet. Vid möte 

mellan lastbil och personbil används ovan nämnd infartsplats ifall ordinarie 

vägområde inte räcker till. Sikten är god längs hela den aktuella sträckan och några 

vidare åtgärder bedöms inte behövas med anledning av ett genomförande av 

planen. En sänkning av hastigheten längs den aktuella sträckan bör övervägas efter 

ett genomförande av planen. 

Trafikalstring 

För att få en bild av trafikalstringen som blir en följd av planen har denna bedömts 

utifrån Trafikverkets alstringsverktyg. Verktyget tar hänsyn till och justerar 

skattningen med hänsyn till ett antal faktorer såsom kollektivtrafikutbud, cykel och 

gångåtgärder. De faktorer som är kända för området såsom kollektivtrafik och dess 

utbud mm har matats in i modellen och okända faktorer eller faktorer som inte är 

aktuella för området (t.ex. bussar i stadstrafik) sätts som alternativ ”inget svar”. 

Utgångspunkten för trafikalstringen är 28 villor. Resultatet från Trafikverkets 

alstringsverktyg ger ett totalt trafikflöde (ÅDT) på 133 fordon /årsmedeldygn. 
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I resultatet ingår inte nyttotrafik det vill säga sophämtning, post mm. Denna 

bedöms vara ca 2%.  

Det innebär ett totalt trafikflöde på 136 fordon / årsmedeldygn. 

En känslighetsbedömning av resultatet av alstringsverktyget görs nedan utifrån 

den färdmedelsandel med bil som finns i den senast gjorda 

resvaneundersökningen som gjorts i Blekinge 2019 och med schablonsiffror på 

antal boende i villor. 

Ifrån resvaneundersökning i Blekinge 2019 fås följande information: 

- 2,23 resor per person och dag sker i Sölvesborg (övriga kommunen) 

- Färdmedelsfördelning med bil är 75% utanför Sölvesborgs tätort (Övriga 

kommunen) 

Följande schablonsiffror på antal boende för olika bostadstyper har använts: 

- Antal boende per radhus/villa: 3,0 personer 

Utifrån dessa fakta kan trafikalstringen grovt beräknas genom att ta antalet resor 

per dag multiplicerat med färdmedelsfördelningen för bil och multiplicera detta 

med antalet boende i de planerade villorna. 

2,23*0,75*(3,0*28) = 140 resor per dygn (exklusive nyttotrafik) 

Beräkningen stärker och bekräftar resultatet från trafikalstringsverktyget. 

Trafikfördelning 

För det planerade området innebär trafikalstringen en bedömd fördelning enligt 

figuren nedan. 

Bedömning av trafikfördelningen från planområdet  
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En utläggning av trafiken som alstras för området görs till de vägar där biltrafiken 

mest sannolikt kommer att köra. Anknytningen till Sölvesborg som är den större 

tätorten i området bedöms vara den större målpunkten. Bedömningen är att 

majoriteten (100 %) av biltrafiken kommer att gå på Sandviksvägen väg 502 och att 

90% av trafiken rör sig västerut in mot Sölvesborg i korsningen med väg 501 och 

10% kör österut mot Mjällby/Hällevik. 

Bedömda Trafikflöden i området (ÅDT) efter genomfört planförslag (med andel tung trafik 

som bedöms bli ca 2%) 

Med en trafikalstring på ca 140 fordon per årsmedeldygn och den fördelning av 

trafiken som bedömts får Sandviksvägen väg 502 ett totalt trafikflöde på ca 700 

fordon per årsmedeldygn efter genomfört planförslag. 

Det finns inte planer för fler utbyggnader väster om planområdet. Med 

utgångspunkt från att det görs lika många resor per invånare 2040 och att 

färdmedelsfördelningen ser likadan ut som idag kommer de trafikflöden som tagits 

fram i trafikalstringen också motsvara 2040 års trafikflöde på delen av 

Västranäsvägen från infart till föreslaget planområde till Sandviksvägen. 

Slutsatser av trafikalstring 

Det övergripande vägnätet och korsningarna i och omkring planområdet har en 

kapacitet och utformning som klarar av att hantera konsekvenserna av det ökade 

trafikflödet och föranleder inget behov av vidare ombyggnader av gatunätet, 

utöver anläggande av mötesplats och gång- och cykelväg enligt planförslag.  

Anslutningen till väg 502 görs lämpligast med en mindre trevägskorsning utan 

vänstersvängkörfält (Korsningstyp A). Detaljutformning av anslutningen kommer 

att samrådas med och godkännas av Trafikverket innan genomförandet.  

Parkering 
Parkering avses lösas på kvartersmark inom respektive fastighet. 
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Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 
Inom planområdet planerar och bygger exploatören VA-system för vatten, 

spillvatten och dagvatten. Utförande av VA-nät samt anslutning av detta till 

allmänna VA-nät sker i samråd med VA-huvudmannen. Utbyggnaden av 

ledningssystemet sker i gatumark i samband med att gator byggs.  

Om möjligt bör spillvatten ledas med självfall, i annat fall redovisas i VA-

utredningen ett förslag som bygger på att en pumpstation för spillvatten anläggs 

(se karta nedan).  

Förslag på anslutningspunkt och placering av pumpstation. 

 

Genom att anlägga en pumpstation möjliggörs bortledande av spillvatten från 

vattenskyddsområdet utan några större ändringar av marknivån jämfört med 

befintliga höjder.    

Dagvatten 
Enligt dagvattenutredningen bedöms en hantering av dagvattnet från de 

hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna dagvattenlösningar vara 

mest fördelaktigt, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. En öppen 

dagvattenhantering medför en trög avledning och fördröjning som avlastar 

recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som en ökad biologisk mångfald 

och ökade estetiska värden.  

För att kunna fördröja dagvatten som uppkommer vid ett 20-årsregn från 

planerade bebyggelseareor inom planområdet har beräkningar visat att det krävs 

en sammanlagd fördröjningsvolym på upp till 460 m3. Dagvatten föreslås fördröjas 

dels genom diken, dels genom befintlig damm. Dammen har en fördröjningsvolym 

av 350 m3. Resterande volym för att nå erforderlig sammanlagd fördröjningsvolym 

kan erhållas genom föreslagna diken. Där en lösning med diken är svår på grund av 

infarter till tomter leds dagvattnet istället i ledningar placerade under gatumark. 

Höjdsättningen av tomt- och gatumark har stor betydelse för 

dagvattenhanteringen framförallt vid extrema regn. Höjderna ska anpassas så att 

dagvatten från fastigheter och lokalgator rinner med självfall genom och till 
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dikena. Höjdsättningen ska göras så att dagvatten leds bort från byggnader och 

mot gator eller grönytor samt att inga instängda områden bildas. Byggnader och 

andra känsliga anläggningar ska placeras så att en ytlig avrinningsväg genom 

området finns och att denna ligger minst 30 cm lägre än markytan intill 

byggnaden. Avrinningsvägarna läggs lämpligen i vägar, parkeringsytor och 

eventuella grönstråk. Dagvatten bör i möjligaste mån avledas ytligt på 

omkringliggande grönytor då överskottsvattnet bräddar ut från planerad 

dagvattenlösning.  

Längs med Västranäsvägen föreslås ett svackdike. Svackdiken är grunda, breda 

kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta med gräsvegetation. Denna form 

av diken är den enklaste och mest grundläggande typen av dagvattenanläggningar 

som kan avleda och även minska avrinningen på grund av de relativt låga 

flödeshastigheterna. I dikena sker både rening och fördröjning av dagvattnet. 

Svackdiket längs Västranäsvägen möjliggörs genom att ett fyra meter brett 

naturområde avsätts på plankartan längs hela vägen. 

Inom planområdet rinner dagvattnet från de norra tomterna mot diket för att 

därefter rinna med självfall genom diket då Västranäsvägen har lutning ca 0,7 

meter mot öster. Vattnet ansluts vidare till befintligt dike som sedan rinner mot 

dammen. Från övriga tomter och gator leds dagvatten via ledningar vidare mot 

sydost och befintligt dike och damm.  

Dagvattnet kommer att passera dammen, där det renas, även vid stigande 

havsnivåer. Reningseffekten i dammen blir inte sämre vid stigande havsnivå.   

Lösningarna för rening av dagvatten innan dammen består främst av diken. 

Reningen av dagvatten i dikena riskeras ej på grund av stigande havsnivåer. 

Skiss på avledning och fördröjning av dagvatten inom planområdet framgår av 

figuren nedan. Riktningspilar visar lämpliga flödesvägar i det exploaterade 

området. Dagvattnet föreslås ledas dit ytligt från takytor och asfalterade ytor via 

rännor.  

Avledning och fördröjning av dagvatten inom planområdet. Gröna linjer visar diken eller 

ledningar. Blå pilar visar flödesriktningar inom planområdet.  



Sölvesborgs kommun 
      

 
      

 
Sida 

29(33) 

 

Planbeskrivning - Detaljplan för del av Siretorp 3:33, 5:23 och 4:29 - Antagandehandling 

Risker och störningar 

Översvämningsrisk 
En skyfallsanalys har utförts för området. För avrinningsområdet görs antagandet 

att det finns ett utbyggt ledningsnät som dimensionerats för att omhänderta ett 2-

årsregn med 60 minuters varaktighet.  

Skyfallsanalysen visar att planområdet inte ligger i riskzon för att översvämmas vid 

ett 100-årsregn. (VA-utredning, SWECO 2021-01-27) 

För att säkerställa tillgänglighet vid eventuell översvämning regleras samtliga gator 

inom planområdet med planbestämmelse som tillåter en minsta höjd på 3,0 

meter. Vägar inom planområdet ska inte ligga mer än 10 cm lägre än omgivande 

mark, för att säkerställa framkomlighet för bland annat räddningstjänst inom och 

ut från området vid översvämning. Samtidigt ska bostäder inte byggas på en lägre 

nivå än vägarna, för att skydda bebyggelsen. I syfte att minimera risker för skador 

orsakade av översvämning finns även utförandebestämmelsen b3, 

”Byggnadskonstruktioner ska klara naturligt översvämmande vatten upp till minst 

3 meter” samt en planbestämmelse för lägsta färdiga golvhöjd. Nivån +3,0 meter 

över angivet nollplan anges i enlighet med regionalt planeringsunderlag. Inom 

kvartersmark avsedd för pumpstation och transformatorstation regleras marken 

med bestämmelsen n2, ”Markens höjd får inte vara lägre än 3,0 meter över angivet 

nollplan”. 

Bestämmelser på plankartan i kombination med de lösningar som föreslås 

avseende dagvattenhantering i dagvattenutredningen bedöms vara tillräckliga för 

att hantera risk för översvämning. Transformator och pumpstation läggs på en 

säker nivå vilket innebär att föreslagen höjdsättning kan genomföras och att 

dagvattenhanteringen kommer att fungera. Intilliggande bebyggelse kommer, 

under förutsättning att föreslagna åtgärder avseende dagvattenhantering följs, 

inte att påverkas negativt av att marken höjs. Dagvattenhanteringen kommer inte 

att påverkas av en höjd grundvattenyta. Dagvattnet kommer att passera dammen, 

där det renas, även vid stigande havsnivåer.  

Trafikbuller  
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 

överskridas vid nybyggnation av bostäder (Förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader). Dessa riktvärden är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus och 60 

dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). Vid uteplats gäller 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå (det finns undantag gällande fasadbullret 

för små lägenheter under 35 m2). 

En trafikbullerberäkning har tagits fram som visar att samtlig planerad bebyggelse 

innehåller riktvärden både för fasader och för uteplatser. (SWECO 2021-09-30)  

Risker under byggtiden 
Det aktuella planområdet kommer att ingå i det nya vattenskyddsområdet för 

Västra Näs vattentäkt. Det kan finnas risk att planerad bebyggelse påverkar 
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vattenskyddsområdets syften och planförslaget har därför tagits fram med 

utgångspunkten att minimera denna risk.  

Vid exploatering av området är det viktigt att de aktuella föreskrifterna följs så att 

risker under byggtiden minimeras. En redovisning av vilka risker som identifierats 

samt hur dessa kommer att hanteras ska tas fram innan exploatering av området 

påbörjas, vilket framgår nedan under Ansvarsfördelning.  

5 GENOMFÖRANDE 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och 

fastighetsägare inom planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med 

planen under denna tid. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att 

gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 

genom planen behöver beaktas.  

Ansvarsfördelning  
Exploatören, fastighetsägarna till Siretorp 3:33 samt Siretorp 5:23, ansvarar för 

områdets planering och utbyggnad av gatunät, grönområden med mera.  

Exploatören ansvarar inte för byggnation på privat tomtmark. Ansvaret för 

följdutredningar, krav på anmälningar, tillstånd etc ligger på fastighetsägaren.  

Exploatören ansvarar för all VA-utredning, VA-projektering och likaså VA-

utbyggnaden inom planområdet. Verksamhetsområde ska bildas efter att 

exploateringen med ett fullt utbyggt VA-ledningsnät är klart där VA-huvudmannen 

ansvarar för ledningsrätt för allmänna ledningar.  

Exploatören ansvarar även för att redovisa hur dagvatten kommer att hanteras i 

området under konstruktionsarbete, förslagsvis tas detta fram som underlag för 

entreprenadarbete med förfrågningsunderlag för entreprenad. Samråd ska hållas 

med Sölvesborgs energi och Vatten AB. 

Exploatören ansvarar för att inför ett genomförande av planen redovisa eventuella 

risker för förändrad grundvattenkvalitet i samband med geotekniska 

undersökning, schaktning mm. Vidare ansvarar exploatören för att redovisa vilka 

risker som finns med konstruktionsarbete med anledning av transporter, förvaring 

av kemikalier, bränslen och farligt avfall. Inför ett genomförande ska erforderliga 

åtgärder vidtas så att förorening av mark eller grundvatten inte kan ske. 

De föreskrifter som gäller för vattenskyddsområdet ska följas under hela 

exploateringsskedet. 
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Detaljutformning av anslutningen till väg 502 ska samrådas med och godkännas av 

Trafikverket innan genomförandet. 

Huvudmannaskap för allmän platsmark  
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett 

gemensamt behov. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens 

utbyggnad, drift och underhåll.  

Huvudmannaskapet inom planområdet är enskilt för den allmänna platsmarken 

som på plankartan utgörs av lokalgata (GATA1) och naturområde (NATUR1). Skäl för 

enskilt huvudmannaskap är att planområdet ligger inom ett större område där det 

är enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. Områdena som är planlagda som natur 

är hävdad mark som sköts av markägaren sedan innan. 

Huvudmannaskapet inom planområdet är kommunalt för den allmänna 

platsmarken som på plankartan utgörs av gc-väg (GÅNG, CYKEL). 

Planavtal 
Mellan ägarna till fastigheterna Siretorp 3:33 och Siretorp 5:23 och 

Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun, genom Stadsarkitektavdelningen, har 

avtal träffats om upprättande av denna detaljplan.  

Avtal  
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och VA-huvudmannen, 

Sölvesborgs Energi AB, som skall reglera utförandet av VA-utbyggnaden samt 

tillgång till befintlig optoledning. Ett överlåtelseavtal tecknas sedan där Sölvesborg 

Energi tar över anläggningen när den är godkänd och slutbesiktigad.  

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan exploatör och kommun för gc-vägen. 

Ytterligare frågor som bör behandlas och eventuellt avtalas med kommunen är 

vägsystemets standard och utformning. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.  
Fastighetsägaren/exploatören ansöker och bekostar all fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning för enskilda fastigheter förutses genomföras i takt med en 

utbyggnad av området. 

Gemensamhetsanläggning kommer att behöva bildas för mark som är planlagd 

som allmän platsmark (NATUR och GATA). 

Allmän platsmark inom området kommer även i fortsättningen att tillhöra Siretorp 

3:33 och 5:23. 

Fastighetskonsekvenser  
Från Siretorp 3:33 kommer nya fastigheter avstyckas för bostadsändamål (totalt ca 

7 800 m2) och natur (totalt ca 4 300 m2).  
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Från Siretorp 5:23 kommer nya fastigheter avstyckas för bostadsändamål (totalt ca 

24 200 m2), tekniska anläggningar (totalt ca 60 m2), gata (totalt ca 4 100 m2), 

väg/mötesplats (totalt 20 m2), gång- och cykelväg ca 730 m2) och natur (totalt ca 

27 000 m2).   

Från Siretorp 4:29 kommer nya fastigheter avstyckas för gång- och cykelväg (ca 

620 m2).  

Ett genomförande av detaljplanen medför inte några direkta konsekvenser för 

fastigheter utanför planområdet. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar exploatören för, 

reglerat i plankostnadsavtal. Någon planavgift i samband med framtida bebyggelse 

skall därför inte tas ut för tillkommande bebyggelse och andra anläggningar inom 

planområdet.  

Kommunala utbyggnadskostnader  
Exploatören bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och vatten- och 

avloppsnät i området. Det är VA-huvudmannen som tar över VA-anläggningen och 

driften av denna. Även eventuella åtgärder som behöver genomföras på det 

statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploatering ska bekostas av 

exploatören. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom 

kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella 

kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar.  

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare tekniska utredningar  
Den översiktliga geotekniska bedömning som gjorts är tillräcklig för överväganden i 

plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, 

uppfyllnader mm) kan ytterligare undersökningar behövas. 

Tillstånd och dispenser 
Stengärdesgårdarna omfattas av ett generellt lagskydd enligt miljöbalken 11 § 7 

kap och dispens från biotopskyddet krävs om dessa avses rivas helt eller delvis. Vid 

ingrepp i stenmurar som inte omfattas av biotopskydd samt vid ingrepp som på ett 

väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön för särskilt värdefulla träd krävs 

samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

Medverkande 
Detaljplanen har upprättats av Sweco Sverige AB på uppdrag av fastighetsägarna. 

Uppdragsledare på Sweco har varit Helena Holm, planeringsarkitekt, handläggare 
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har varit Johannes Sandgren, planeringsarkitekt och granskare har varit Anna 

Magnusson, planeringsarkitekt. Detaljplanen har tagits fram i samarbete med 

Stadsarkitektavdelningen i Sölvesborgs kommun. Kommunen svarar i samarbetet 

för hela myndighetshanteringen i planprocessen. 
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