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Miljökonsekvensbeskrivning 
 

Sammanfattning 
Sölvesborg växer och kommunen är i behov av att möta det ökade bostadsbehovet och 

efterfrågan på bostäder i varierande områden. Genom politiskt beslut den 25 maj 2009  har 

området Stiby 28:1 m.fl. i Hällevik föreslagits bebyggas med enbostads- och flerbostadshus.  

 

Marken omfattas idag av skog med främst bok och avenbok. Sydöst i området finns ett 

vattenhål där den större vattensalamandern har möjlighet att reproducera sig. Ett blötområde i 

nordöst i området ger även möjlighet för lek för vattensalamandern, sannolikt sker ingen 

reproduktion där. För vattensalamanderns fortbestånd har respektavstånd tagits fram genom 

avstånd från planen till vattensamlingen. Området runt vattensamlingen omfattas inte av 

detaljplanen utan behålls som befintlig skogsmiljö. En hydrologiskt och hydrogeologisk 

undersökning visar att några spridningsvägar för vattnet inte kommer att skäras av genom 

detaljplanens genomförande. Dock finns ett indirekt hot för det sydvästra lekvattnet genom att 

det torrläggs. Det krävs därför insatser för att återinfiltrera vattnet så lekvattnet behålls 

oförändrat.   

 

Ett grönstråk kommer att förespråkas i framtagen detaljplan. Grönstråket kan fungera som 

spridningskorridor för olika arter, som grön barriär mellan fastigheterna och som passage för 

människor.  

 

Genom inventeringar har värdekärnor med nyckelbiotopskvalitet påträffats men även område 

som kan klassas enbart som naturvärde och även skyddsvärda arter har påträffats, bl.a. grå 

taggsvamp som är starkt hotad men här finns även signalarter. Signalarterna och andra värden 

bedöms kunna påverkas negativt vid ökat ljusinsläpp och ändrade markförhållanden. Området 

innehåller tre särskilt skyddsvärda träd. De skyddsvärda träden och delar av utpekade 

områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att bevaras.  

 

Genom en inventering av fladdermusfaunan i området hittades totalt sex olika arter 

fladdermöss. Samtliga arter är klassificerade som vanliga eller tämligen vanliga 

(Naturvårdsverket). Det är inte klarlagt hur många av dessa arter som har sina yngelkolonier 

inne i området. Sannolikt används området som jaktmark.  

 

Två lokaler av fornlämning eller kulturlämning är identifierade i nordvästra delen av området. 

Lämningarna i form av boplatser är undersökta och borttagna enligt Riksantikvarieämbetets 

databas. I östra delen av området finns en husgrund av historisk tid. Fyndet är enligt tidigare 

nämnd databas inte undersökt. I sydöstra delen, utanför planområdet, finns ett äldre fynd av 

pottasketillverkning. Enligt databas är objektet inte undersökt. Enligt bedömning kommer inte 

fornlämningarna/kulturvärdena att påverkas av framtagen plan.  

 

Området omfattas inte av risk för framtida högvattenscenario, erosion eller ras och skred 

enligt av Länsstyrelsen och SGI framtagna kartor. Grundläggningsnivån på rekommenderade 

+ 3,0 m bedöms kunna uppfyllas i hela området.  

 

Översiktlig geoteknisk utredning och bedömning av planområdet har genomförts av WSP. 

Undersökningen visar på mycket sten och block i markytan. Vegetationsskiktet består av 

mullhaltig sand som vilar på morän. Schakt och fyllning samt grundläggning av lätta och 
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medeltunga byggnader kan utföras på konventionellt sätt utan andra förstärkningsåtgärder än 

borttagning av mullhaltig jord.  

Grundvattennivåerna varierar inom området på grund av topografin. Nivåerna påverkas även 

av nederbörd och årstid.   

 

En trafik- och bullerutredning har genomförts för området och dess tillfartsvägar (WSP 2018-

11-22). Genom bostädernas tillkomst kommer andelen personbilar i området att öka. Under 

byggtiden kommer även arbetsmaskiner att belasta omkringliggande vägar. Matning av trafik 

kommer att ske via Stibyvägen. Del av Stibyvägen ingår i detaljplanen. Vägen kommer att 

breddas samt en gång- och cykelväg ska anläggas. Vägarna inom detaljplanen är placerade för 

att minimera störning från trafiken. Vägar för endast passage och genomfart har valts bort.  

 

Metod 
Arbetet med MKB: n för området utförs i enlighet med Plan- och bygglagen 4 kap 34 §, 

Miljöbalken 6 kap 11-18 §§ samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (1998:905). 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning har löpt parallellt med upprättande av 

detaljplaneförslaget. Utförda undersökningar har tagits hänsyn till i planeringen av området 

och förändrat planens omfattning. Genomförda utredningarna finns sammanfattade i stycke 

nedan.  

 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av en detaljplan för bostadsändamål i 

Hällevik. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- 

och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag och i de fall det är av betydelse även ett 

nollalternativ.  

 

Enligt detaljplanen föreslås området omfatta bostäder. Det möjliggörs för en blandad 

bebyggelse med radhus, friliggande villor, parhus och kedjehus med tillhörande lokalgator 

och cykelvägar. Det finns även möjlighet för mindre verksamheter.  

 

Detaljplanering för del av Stiby 28:1 m.fl. (tidigare Stiby 2:2 och Stiby 2:33) avseende 

bostadsbebyggelse i Hälleviks samhälle. Byggnation avseende Stiby 28:1 m.fl. kommer att 

ske etappvis.  

 

Nollalternativet motsvaras av att området även fortsättningsvis till huvuddelen består av 

skogsmark med möjlighet till rekreation.  

  

Allmän beskrivning 
Området ingår i översiktsplanen för Sölvesborgs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 

hösten 2010, reviderad 2016 och 2019/20. Området anges som område för bostäder för 

helårsboende.  

 

Planområde är beläget i Hällevik och avgränsas i norr av angränsande fastigheter men även 

naturmark, i söder av Grönslätts stugområde, i väster av befintlig bebyggelse och jordbruks- 

naturmark och i öster av skog/grönområde som till viss del innehåller nyckelbiotoper som 

identifierats vid naturinventering i området. Skogen övergår vidare i kustlinjen. Hela området 

sluttar ner mot havsviken med ca 5 % lutning. Marknivåerna sluttar från +27 m i nordväst 

(vid Stibyvägen) till ca +13 m i den östra delen av planområdet.  
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Figur 1. Röd pil visar områdets läge. 
  

Planområdet ägs av kommunen och är ca 11,7 ha. Inom området finns idag skog som till 

största delen består av lövträd bl.a. bok och avenbok. I markvegetationen förekommer partier 

med rik flora av murgröna och blåsippa. Området har troligtvis en gång i tiden använts som 

jordbruksmark. I delar av området finns en del blocksten.  

 

Idag används området av det rörliga friluftslivet och är ett strövområde för framförallt 

närboende vid rastning av hundar och för allmän motion. Strax öster om planområdet finns ett 

vattenhål som inventerats på större vattensalamander (Tritus Cristatus). Den östra delen av 

området har även spår av strandvall. Inom områdets syd/sydvästra del har påträffats rödlistade 

arter såsom bokvårtlav (2 ex), liten ädellav (1 ex) och bokborre. Utmed kusten är marken 

öppen. Generellt ökar naturvärdena ner mot havet och minskar in mot fastlandet.  

 

Områdets norra del saknar fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets register, men det finns 

uppgifter om två borttagna boplatser. I västra delen av området utanför plangränsen finns 

fornlämning av pottasketillverkning samt en övrig kulturhistorisk lämning av en husgrund. 

Dessa objekt är inte undersökta. I gränsen mellan området och Grönslätt på fastigheten 

Mjällby 86:1, finns en hällristning på en slipränna.  

 

En västlig mindre del av området är genom inventering bedömd som skyddsvärd äng och 

betesmark (länsstyrelsen 2008-02-26).  Inom området finns ett fåtal stengärdsgårdar. I 

planområdet finns ingen bebyggelse.  

 

Stibyvägen ingår som en del av planområdet fram till mötet med Havaliden där det ska 

iordningställas för en mer trafiksäker korsning. Längs med Stibyvägen föreslås ett vägområde 

med en minsta bredd på 8 meter samt möjligheten att anlägga en cykelväg. Där det är möjligt 
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följer vägområdet befintliga fastighetsgränser. Trafikflödet är uppmätt (juni 2011) till ca 400 

fordon/dygn, varav 4 % var tung trafik. Uppräknat till ÅDT för 2018 blir trafikmängden 420 

fordon/dygn. Stibyvägen är en enskild väg med stadsbidrag. Stibyvägens korsning med 

Haveliden beräknas i nuläget uppgå till 3 240 fordon per dygn sommartid.  

 

 
Figur 2. Grön linje visar förslag på planområde mellan Hällevik och Grönslätt. Blå linjes gräns 

ingick tidigare i föreslagen plangräns, men har minskats i östra delen av området Markområde inom 

röd linje ingick i samrådsförslaget till detaljplanen, men har utgått och planläggs inte.    

 

  
Figur 3. Även Stibyvägen mellan infarten till Grönslätt och korsningen Haveliden/Stibyvägen ingår i 

planområdet. 

 

Kommunen har upprättat en behovsbedömning den 28 november 2011. Behovsbedömningen 

belyser områdets naturvärden, ökad belastning på befintlig tillfartsväg och behov av 
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dagvattenutredning. Dessa faktorer har utretts och tagits hänsyn till. Inför granskning av 

planen har en uppdaterad planbeskrivning tagits fram, 2019-09-26.   

 

Omgivningen 
Hällevik är ett äldre fiskesamhälle med yrkesfiskare som hade sin placering i hamnen. Genom 

minskning av yrkesfisket har Hällevik omstrukturerats till kustboende med mindre 

serviceverksamhet. I hamnområdet finns en efterfrågad fritidshamn. Intill planområdet i 

Hälleviks bykärna finns grundskola, fritidshem, två deltidsförskolor och dagligvaruhandel, 

restaurang, fiskehamn samt gästhamn. Gångväg till skolan finns. Även en biblioteksfilial och 

en idrottsplats berikar samhället Hällevik. Cirka 500 meter från planområdet finns två mindre 

badplatser. Avstånd till närströvområden är ca 0-300 m, till lekplats 400-900 m och avstånd 

till kollektivtrafik 650-1250 m. Planområdet nås från Stibyvägen. Kommersiell, offentlig och 

social service finns i Sölvesborgs centrum ca.11,5 km från området. 

 

Teknisk försörjning 

Kommunen ansvarar för renhållning och återvinning genom Västblekinge Miljö AB. 

Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i samband med 

utbyggnaden av Hällevik. Området kommer att få tillgång till ett kommuntäckande 

bredbandsnät.  

 

En luftburen elledning med en spänning av 20 kV löper över området. Ledningen kommer att 

grävas ner på de delar som omfattar planområdet.  

 

Planförhållanden för nybyggnation 
Ett planförslag för Stiby 28:1 har varit utställt både för programsamråd och för plansamråd. 

De yttranden som kom in har resulterat i en omarbetning där plansamrådets utbredning 

minskat.  

 

Kommunens riktlinjer för mark och vatten i översiktsplanen anger området som lämpligt för 

bostäder för helårsboende och kan innehålla blandad villa- och kedjehusbebyggelse samt 

flerfamiljshus. Vidare anges att området bör ge utrymme för grönstråk enligt översiktsplanens 

förslag, se fig. 3 nedan.  
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Figur 4. Området bör ge utrymme för grönstråk i nord-sydlig riktning med Listers huvud som 

målpunkt samt i öst-västlig riktning med havet som målpunkt. 

 

 

 

 

 

Föreslagen markanvändning 

Planförslaget möjliggör en bostadsbebyggelse med främst villor, men även radhus, kedjehus 

och parhus. Tomterna är relativt stora med en minsta tillåtna tomtstorlek på 800 m2 vid 

friliggande huvudbyggnad. I hela planområdet möjliggörs för en nockhöjd på 8 meter för 

sadeltak och 6,5 meter för pulpettak och platt tak. Största sammanlagda byggnadsarea är 180 

m2 för friliggande huvudbyggnad och 110 m2 för radhus, kedjehus eller parhus. Markens nivå 

varierar mellan 13-26 meter över havet. Bostadsområdet beräknas uppföras i 6 etapper med 

start från Stibyvägen och vidare österut.  

 

Området korsas av ett par stengärdsgårdar. Planförslaget har utformats med hänsyn till dessa 

samt med hänsyn till områdets höjdstruktur.  

Områdets grönstruktur är en länk till Stiby naturreservat och intilliggande grönområden vidare 

mot kustlinjen.  
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Figur 5. Illustrationsplan för området. Den nordliga planen omfattas inte av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Dock berörs dagvattenhanteringen av planen då avrinningsområdet är gemensamt. 

 

 

Genomförda undersökningar 

En översiktlig inventering av naturvärden inom området har gjorts av Miljöförbundet 

Blekinge Väst den 5 februari 2010. Inventeringen visar på flera signalarter och några 

rödlistade arter. Området anses inte ha granskats under optimal årstid för vissa 

organismgrupper utan genomförd inventering ska endast ses som översiktlig 

naturvärdesbeskrivning.  

 

Ekoll AB har i uppdrag av Grönslätts intresseförening genomfört en översiktlig inventering 

(april 2015) av den större vattensalamandern i området och dess närhet. Inventeringen 

genomfördes med hjälp av flygbilder och tidigare observationer av groddjur. Även en 

rundvandring med närboende genomfördes för att identifiera områden som bedömdes vara 

lämpliga för groddjur i planområdet. Förekomster av möjliga reproduktionslokaler, kärr som 

uppehållsplatser samt lämpliga landmiljöer noterades. Vid inventeringen letades även efter 

romklumpar av långbensgroda och andra brungrodor. Två av vattnen besöktes även nattetid.  

 

Ekologigruppen utförde på uppdrag av kommunen en naturvärdesinventering 2015-10-22. 

 

Landskapsingenjörerna genomförde en inventering och inmätning av intressanta träd 2016-

12-09 inför fortsatt detaljplanearbetet.  

 

Sölvesborgs kommun uppdrog åt Ekoll AB att återigen inventera området eftersom tidigare 

inventering inte var lämplig i årstid med avseende på långbensgroda. Inventeringen 

genomfördes i mitten av april 2015.  

 

Skogsstyrelsen har på uppdrag av kommunen genomfört en översiktlig och en fördjupad 

naturinventering av området. Inventeringarna genomfördes vid två tillfällen, 28 april och i 



 

 

10 

slutet av september 2011. Inventeringarna omfattade genomgång i området och identifiering 

av örter, träd och lavar.  

 

WSP genomförde en översiktlig geotekniks undersökning av området den 25 oktober 2012. 

Undersökningen omfattade provtagning med skruvprovtagare, installation av tre 

grundvattenrör, öppet system, samt besiktning av området. En radonmätning utfördes också.   

 

För att få en tydligare bild utförde WSP ytterligare en översiktlig geoteknisk undersökning i 

april 2015. 

Länsstyrelsen tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst genomförde en översiktlig 

inventering av groddjur inom området samt intilliggande område den 27 mars 2014. 

Inventeringen genomfördes genom vandring i området. Syftet var att identifiera förekomst av 

framförallt långbensgroda samt lämpliga miljöer för dem.  

En arkeologisk undersökning har genomförts under oktober/november 2012. Totalt 

genomsöktes 23 sökschakt inom ytans nordvästra och sydöstra delar.  

 

WSP utförde en trafik- och bullerutredning 11 april 2012. Flera alternativ studerades eftersom 

planförslaget hade en annan omfattning vid den tiden. Dock var matning från Stibyvägen ett 

huvudalternativ.  

 

WSP utförde en konsekvensbedömning för trafikåtgärder gällande större vattensalamander 

2012-01-10 

 

Ytterligare trafik- och bullerutredning genomfördes av WSP 2017-09-20 och 2018-11-22.  

 

Tjänstepersoner från kommunen gjorde ett fältbesök 2014-01-04 för identifiering av särskilt 

värdefulla träd.  

 

En dagvattenutredning genomfördes 29 september 2017. I utredningen studerades även 

dagvattenavrinning från området söder om aktuellt planområde. Dagvattenhanteringen 

kommer att kopplas samman mellan områdena.  

 

Ytterligare dagvattenutredningar gjordes av WSP 2018-09-20 och 2018-11-09 för att bland 

annat utreda omhändertagande av dagvatten samt riskerna för torrläggning av salamanderns 

vattensamlingar.  

 

En fladdermusinventering genomfördes mellan den 15 maj och 29 augusti 2018. Utredningen 

visade på förekomst av fladdermöss, antal arter samt möjliga reproduktionslokaler.  

 

Hydrologiska och geohydrologiska utredningar med bl.a. bedömning av påverkan på 

småvatten vid detaljplan genomfördes 2018-04-05, 2018-05-31, 2018-10-09 och 2018-11-16 
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Figur 6. Siffrorna 1-4 visar inventerade kärr med 

avseende på större vattensalamander och 

långbensgroda. Siffran 1 är belägen i planområdet och 

2-4 utanför.  

 

 
 

 

 

 

Riksintressen 

Riksintressen är nationellt betydelsefulla geografiska områden som har utpekats för att de 

innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.  

 

Programområdet är berört av riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §), geografiska 

bestämmelser (MB 4 kap 2 och 4 §§), högexploaterad kust samt jordbruks- och skogsmark 

(MB 3 kap 4 §). Planprogrammet omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna.  

 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 
Luftrecipienten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft är bindande nationella regler, vilka har utarbetats i 

anslutning till när miljöbalken trädde i kraft 1999. Normerna anger de föroreningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, eller som miljön kan belastas med 

utan fara för påtagliga olägenheter. Krav finns på åtgärder i de fall MKN överskrids.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 

vattenförekomst. Normerna är fastställda och myndigheter och kommunen ansvarar för att de 

följs. De är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, till 

exempel god status till ett visst årtal.  

 

Vattenrecipienten (yt- och grundvatten, avloppsreningsverk) 

Planområdet består idag av skogsmark och annan vegetation. Nederbörden infiltreras därför 

huvudsakligen i marken och tas omhand av rötter samt vatten tas upp av blad och vegetation.  
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Planförslaget medför att dagvattenavrinningen från området ökar till följd av att andelen 

hårdgjorda ytor blir fler genom t.ex. tak, infarter och p-platser. Detta medför en snabbare 

avrinning från området med ökade momentana flöden i diken och ledningar. 

 

Trafik 
Stibyvägen, som avgränsar området i väster, är idag ca 5 m bred utan separat utrymme för 

oskyddade trafikanter. Ett fåtal bostadsfastigheter längs Stibyvägen har sin utfart mot den. 

Buss med entimmes trafik mellan Hörvik-Nogersund-Mjällby-Sölvesborg trafikerar Hällevik 

med 16 turer per dygn under vardagar.  

 

Mark och vegetation 
Geoteknik  

De geotekniska förhållandena är goda i området. Förekomst av berg kan inte uteslutas i de 

höjdryggar som finns inom området.  

 

Mark 

Jorden består av ca 0,1 – 0,5 m vegetationsskikt och 0-0,6 m sand som vilar på morän. 

Vegetationsskiktet består främst av mullhaltig sand. Sanden är grusig sand med varierande 

innehåll av sten. Moränen består överst av sandmorän, som mot djupet övergår till sandig 

lermorän. Moränen bedöms ha medelfast till mycket fast lagringstäthet. Övergripande för hela 

området är att det finns mycket sten och block i markytan. Blockförekomsten under markytan 

är stor. Lokalt påträffas ett flertal lågpartier med stående vattenspegel. I den östligaste delen 

av området finns spår av strandvall. Inom området finns flera stenmurar. En kartering, utförd 

av Räddningstjänsten i Västra Blekinge, visar inga förhöjda risker för ras och skred.  

 

Vegetation  

Terrängen består till största delen av lövskog, främst bok men även björk. En stor del avenbok 

finns i området. Avenbok är ett förhållandevis småväxt träd. Skogen varierar med ömsom 

unga ömsom äldre träd av björk, bok, ek och en. I markvegetationen finns flera signalarter 

såsom blåsippa, murgröna, vätteros, stubbspretmossa och på vissa träd finns kattfotslav, 

olivklotterlav och blanksvart trädmyra. Några rödlistade arter finns såsom bokvårtlav, liten 

ädellav och bokborre. I våtmarkerna finns starr beväxt och mycket stenar i och runt kanterna. 

På några av dessa växer näckmossa. I västra delen av området närmast Stibyvägen finns 

öppen ängsmark med enstaka träd och buskar.  

 

Fuktighet  

Enligt utdrag i Skogsstyrelsens karta, Skogspärlor, finns stråk av fuktighet i området.  
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Figur 7. Blå streck visar fuktigheten sträckning i mark. Rödskrafferade områden är nyckelbiotoper enligt 

Skogsstyrelsens karta.  

 

Avenbok  

Avenbok är ett ganska litet träd, vanligen 5-10 m högt, med rundad krona. Stammen är ofta 

krokig och har tydliga längsgående åsar, barken är slät och ljusgrå. Till det yttre liknar den 

mer almen än en bok. Avenbok ingår inte i samma familj som boken utan är en art i familjen 

björkväxter.  

 

Blåsippa  

Blåsippa blommar i april-maj, men blomknopparna bildas redan året innan de skall blomma 

och ligger klara att slå ut när vårvärmen blir tillräcklig. Den växer mest i lövskogar, men är 

även en karaktärsväxt i ängsgranskogar. Den växer på torr skogsmark, mest i lövskogar och i 

granblandskogar. Blåsippan är inte fridlyst i Blekinge men i flera andra län. Däremot får 

blåsippan inte grävas eller dras upp med rötterna och inte heller plockas eller på annat sätt 

insamlas för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 

 

Murgröna  

Murgröna är en vintergrön växt som kryper, slingrar och klättrar men hjälp av häftrötter på de 

unga skotten. Bladen är läderartade, glänsande mörkgröna med ljus nervatur. Murgröna 

blommar under hösten, i september-oktober, men först då den är omkring tio år gammal. 

Murgrönan är inte fridlyst i Blekinge men i flera andra län.  

 

Vätteros  

Vätteros är en helt rosaröd, eller sällan vit, parasit och 

hör till det fåtal växter som saknar klorofyll. Vätteros 

blommar redan i april-maj. Den är inte så vanlig och 

växer på mullrika marker, ofta i hässlen, och kan 

parasitera på flera arter av lövträd. Vanligen är det 

hassel, klibbal eller asp som fungerar som värdväxt.  

 

Stubbspretmossa  

Stubbspretmossa är en karaktärsart som kan 

förekomma i äldre naturliga ädellövskogar med ett stort inslag av trädslagen alm, ask, lind 

eller lönn. Ek är ofta en karaktärsart och kan ibland dominera. Områden där växten trivs är 

oftast fuktiga med kärrmiljö. 
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Kattfotslav  

Kattfotslaven är en signalart för barrträd framförallt gran med högt signalvärde. Arten 

indikerar ett mikroklimat med konstant hög luftfuktighet men också med lång kontinuitet av 

äldre träd och god trädslutenhet. Arten har sin huvudutbredning i sydvästra Sverige. 

 

Olivklotterlav  

När boken har lång kontinuitet så finns ofta en välutvecklad och artrik epifytflora av främst 

lavar såsom olivklotterlav. Laven trivs bäst i näringsfattiga bokskogar.  

 

Blanksvart trädmyra 

Vid förekomst av död ved såsom mullfyllda ekstubbar samt klenved av ek kan den ovanliga 

arten blanksvart trädmyra noteras. Arten bor i murkna och ihåliga träd och används ibland 

som signalart för värdefulla hålträd. 

 

Bokens lavar 

Ungefär 240 arter lavar förekommer på bok i södra Sverige. Trädslaget har många speciella 

lavar, där de allra flesta av de sällsyntaste arterna finns mest i slutna bestånd. Som ung och 

medelåldrig är bokens bark slät, som äldre till gammal alltmer uppsprucken. Lav- och 

mossfloran förändras under denna tid och allmänt sett ökar artantalet från ca 10-20 arter på 

unga till medelåldriga bokar till ca 30-40 på gamla (>150 år).  

 

Bokvårtslav  

Lite mer krävande arter på gamla bokar är bokvårtslav. Bokvårtslav är en skorplav som bildar 

mörkt olivgröna till olivbruna, svagt glänsande bålar på slät bark. Bokvårtslav förekommer främst 

på äldre bokar i gamla bokskogar. Enstaka fynd finns även på avenbok, ask, rönn, lind och ek. 

 

Liten ädellav 

Liten ädellav är en skorplav och utpräglad bokskogslav som i huvudsak förekommer på slät 

bark på gamla bokar i gamla bokskogar. Den trivs på skyddade platser där det är relativt 

fuktigt och skuggigt. Den förekommer ofta endast på ett fåtal träd på varje lokal. 

 

Bokborre  
Bokborre är en 1,5–2,0 mm lång, svartgrå, matt glänsande skalbagge med gulbruna antenner och 

ben. Täckvingarna har knappt synliga strimmor, och är mellan dessa beklädda med gulbruna hår 

samt enstaka ljusa fjäll. Bokborren utvecklas under barken på nyligen döda, upp till 10 cm tjocka 

grenar och kvistar av framför allt bok, men även avenbok. Grenarna kan antingen ligga på marken 

eller sitta kvar i kronan på liggande träd eller på undertryckta, levande träd. Arten hotas generellt 

av att bokskogsarealen i landet minskar, samt av bristen på död ved. 

 

Större vattensalamander 

Större vattensalamander Tritus Cristus är en art som upptagits i EU:s art- och habitatdirektiv 

och klassificeras som Livskraftig mot bedömningen av rödlistningskriterierna men inte 

uppfyller kriterierna för Akut 

hotad, Starkt hotad, Sårbar eller 

Nära hotad. Utbredda och vanliga 

arter ingår i denna kategori. Arten 

är relativt selektiv i sitt val av 

livsmiljö och bär på en genetisk 

defekt som resulterar i att hälften 

av alla ägg dör innan kläckning. 

Större vattensalamander har sin 
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lekperiod under april- maj månad. Deras ägg fästs på bladveck på vattenvegetationen. Själva 

larvutvecklingen sker i september. Salamandern kräver ett permanent vatten som inte är för 

näringsrikt och inte har för lågt pH- värde eftersom arten är känslig för försurning. Lämplig 

landvegetation är stenar, murkna stockar som djuret kan gömma sig under och liknande i 

lövdominerande skogar. Bra förutsättningar för arten är ett solbelyst vattenhål utan träd och 

buskar på sydsidan men gärna lite buskage på norrsidan. Det krävs också ytterligare minst en 

vattensamling ca 50-200 meter från befintlig göl för att populationen ska kunna utvecklas.   

 

 
Kategorier i den svenska rödlistan. Bild från Artdatabanken (www.artdata.slu.se/rodlista) 
 

Ängs- och betesmark 

År 2004 gjorde Jordbruksverket en ängs- och betesmarksinventering som anger området som 

betesmark med 1-5 stenrösen och en skalmur som hägnad (en ej homogen mur) i gott skick i 

mer än 200 m. Inventerat område har till stor del frisk vegetation med några torra inslag. Inga 

skyddsvärda träd påvisades inom gulmarkerat område ovan. Området bedöms som hävdat. 

Det inventerade området är beläget strax norr om planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Resultat av ängs- och 

betesmarksinventering inom del av 

området.  

 

 

 

Hushållning med naturresurser 
Vid full utbyggnad innebär planförslaget att ytterligare ett stort antal bostäder i Sölvesborgs 

kommun kommer att försörjas med energi för uppvärmning och hushållsförbrukning. Elenergi 

som idag distribueras av Sölvesborgs Energi och Vatten AB är enligt bolaget förnyelsebar 

energi. Bostäderna bör dock ändå vara planerade utifrån energibesparande riktlinjer.  

 

El och energi 
En luftburen elledning med en spänning av 20 kV löper över området. Ledningen kommer att 

grävas ner på de delar som omfattar planområdet. Kring en spänningsförande luftledning 

(friledning) bildas ett elektriskt fält med frekvensen 50 Hz. Kring en belastad (strömförande) 

kraftledning bildas ett magnetiskt fält med frekvensen 50 Hz. En kraftledning kan vara 

spänningsförande utan att vara belastad, men det omvända förhållandet gäller inte. Fälten är 

som starkast närmast en ledning och styrkan avtar med ökande avstånd från ledningen. Det 
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elektriska fältet avskärmas till exempel av vegetation och byggnader, medan däremot styrkan 

av det magnetiska fältet inte påverkas av vegetation och byggnader. 

 

Radon 
Radon är en av sönderfallsprodukterna från det radioaktiva grundämnet radium-226. Ur 

hälsosynpunkt är det radongasen som är skadligast och kan orsaka cancer i luftvägar och 

lungor. Gränsvärde för radon i nybyggd bostad är 200 Bq/m3. 

 

Radium finns mer eller mindre koncentrerat överallt i naturen. Vissa typer av jordarter och 

berggrund har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. Det gäller vissa typer av 

graniter och pegmatiter, alunskiffer och grusåsar. Moränmark klassas som normalradonmark 

och t ex kalksten, sandsten och lera utgör lågradonmark. I samband med WSP geotekniska 

undersökning genomfördes radonmätning.  

Buller 
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller som inte bör överskridas vid nybyggnation av 

bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor, förskolor, vårdlokaler och liknade.  

 

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en 

god livskvalitet. Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av bullerexponering. 

Buller under sömnperioden kan ge upphov till ökad hjärtfrekvens, kroppsrörelser och/eller 

uppvaknande. Följdeffekterna är ökad trötthet och försämrad reaktionsförmåga. 

Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. 

 

Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.  

 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder: 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Det finns undantag gällande fasadbuller för små lägenheter under 35 m2.  

 

Under byggfasen kommer buller främst från arbetsmaskiner. Under bofasen uppstår buller 

främst från trafik till och från området. 

 

Avfall 
Varje invånare producerar omkring 461 kg avfall per år.  Av det går 49 procent till 

materialåtervinning inklusive biologisk behandling och 50 procent till avfallsförbränning med 

energiutvinning. Deponeringen fortsätter minska och är nu nere på knappt 1 procent.  
 

Hushållsavfall kommer att hanteras av kommunens bolag VMAB (Västblekinge Miljö AB). 

Bolaget har infört långtgående sopsortering med åtta fraktioner vid fastighetsgränsen.  

 

Förorenade områden (pågående och tidigare verksamhet)  
Norr om området på fastigheten Stiby 4:40 har funnits en verkstadsindustri. Området är 

klassat med riskklass 3 (måttlig risk) enligt MIFO-modellen*. Öster om planområdet på 

fastigheten Stiby 2:23 finns ett gammalt avloppsreningsverk. Området är klassat med 

riskklass 4 (liten risk) enligt MIFO-modellen*. Planens genomförande bedöms inte påverka 

de förorenade områdena.  
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Figur 9. Tidigare verksamheter inom området.  

 
*MIFO-modellen bygger inledningsvis på grundliga kart- och arkivstudier och i ett senare skede på analys av 

prover från olika medier (jord, grundvatten, ytvatten och sediment) tagna på strategiskt utvalda punkter på eller i 

objektens närområde. Modellen omfattar också tester av toxicitet, som förväntas ge svar på om proverna 

innehåller toxiska ämnen som kan ge skador på biologiska system. 

 

Miljömål, tabell 1.     
Miljömål Nollalternativ  Valt alternativ 

”God bebyggd miljö” Ingen påverkan.  

Området behålls som 

rekreations-och strövområde.  

+ Området har goda förutsättningar att skapa 

en god bebyggelsemiljö med närhet till natur 

men även service och infrastruktur. Området 

kommer att få ett varierat utbud av bostäder. 

Befintliga grön- och vattenområden ska 

bevaras i den omfattning som är möjlig. 

Genom energieffektivisering av bostäderna 

kommer energianvändningen att minimeras.  

– Planförslaget medför mindre yta att röra sig 

i för redan boende i intilliggande områden. En 

grön barriär av skog försvinner.  

Begränsad 

klimatpåverkan 

Ingen påverkan. Skogen tar 

till viss del upp koldioxid och 

föroreningar.  

– Planförslaget innebär att andelen 

transporter kommer att öka.  

Frisk luft Ingen påverkan. Skogen tar 

till viss del upp koldioxid och 

föroreningar 

– Planförslaget innebära att andelen bilar i 

området kommer att öka. Träd som idag är en 

kolsänka tas ner.  

Giftfri miljö Ingen påverkan – Risk för utsläpp av dagvatten från 

hårdgjorda ytor ökar. Dagvattendiken och 

dammar medför att eventuella föroreningar 

fördröjs innan de når recipienten.  

”Ingen övergödning” Ingen påverkan.  

Skogsmarken har en viss 

reducerande effekt på 

näringsämnen genom 

infiltration.  

+ Intilliggande område samt planområdet 

kommer i samband med planen att anslutas till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Omhändertagande av dagvatten i planområdet 

ska ske lokalt på ett hållbart sätt.  

– Vid anläggning av tomter kommer andelen 

gräs och rabatter att öka vilket kan medföra 

ökad näringstillförsel till omgivningen och 

vidare till recipient. 

”Myllrande våtmark” Ingen påverkan.   

Viss igenväxning av 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för 

att fortsatt få den större vattensalamandern att 

Planområde 
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vegetationen kommer ske 

över tid.  
finnas kvar i området. Respektavstånd till 

bebyggelsen från vattenhålet i söder. Busk- och 

markvegetationen kommer att bevaras inom 

respektavståndet.  

”Ett rikt djur och 

växtliv” 

Området kommer fortsatt att 

användas som strövområde. 

Risk för eventuell 

igenväxning kan finnas.  

– Planförslaget bedöms medföra att arternas 

habitat och livsmiljöer minskar, vilket i sin tur 

medför att populationerna minskar. En 

bedömning av den översiktliga inventeringen 

av skyddsvärda lavar bör göras för att 

eventuellt bevara träd där skyddsvärd lav 

växer.  

 

Miljökonsekvenser 
 

Föreslagen markanvändning 

Områdets karaktär som skogligt strövområde kommer att ersättas med tomter med tillhörande 

vägar. Den skogliga markvegetationen kommer till stor del att försvinna men tanken är att den 

skogliga omkringliggande miljön ska bevaras så långt möjligt. Lavar och svampar som 

uppehåller sig på träd och som kräver skuggande miljöer kommer att minska när träd fälls, 

vilket medför ändrat ljusinsläpp och markförhållanden så som fuktighet.  

 

Planens konsekvenser för landskapsbilden 

Planerad markanvändning kommer att leda till en förändring av landskapsbilden jämfört med 

idag. Högsta tillåtna nockhöjd inom området är 8 meter för sadeltak och 6,5 för platta tak eller 

pulpettak. Det är ändå viktigt hur byggnaderna utformas avseende volym, färgval och material 

så att hänsyn tas till landskapets färger och nyanser. Eftersom en skoglig karaktär föreslås 

behållas inom området bör de nya byggnaderna samspela med naturen på ett tydligt sätt.  

 

Avsikten är att natur behålls i den omfattning det är möjligt inom området. Det finns 

möjlighet att bevara träd inom fastigheterna. Exploateringen är relativt begränsad. I de delar 

som bebyggs kommer landskapet att domineras av bebyggelsen. Södra delen av området 

lämnas till viss del orört. 

 

I kommunens översiktsplan föreslås det gröna stråket Vassabackstråket, som är beläget 

mellan Grönslätt och Hällevik, att sparas för att skapa en länk mellan den kustnära grönskan 

och den yttre grönskan. Målet är att behålla en grön korridor som löper vidare mellan Stiby 

naturreservat och Björkenabben. Områdets grönstruktur blir därmed en länk mellan 

naturreservatet och intilliggande grönområden och ner mot kustlinjen. Kommunen har genom 

föreslagen plan förändrat omfattningen av det tidigare tänkta grönstråket. Stråket är reducerat 

och förflyttat till mitten i planområdet. Mindre och färre gröna korridorer kommer att finnas i 

området. 

 

Efter inkomna synpunkter, undersökningar och inventeringar kommer gröna värdekärnor att 

sparas och det syd/sydöstliga vattenhålet med dess omgivning att bevaras. Ett respektavstånd 

kommer att finnas mellan exploateringen och vattenhålet. Genom förändring i planen flyttas 

den planerade bebyggelsen närmare villabebyggelsen i nordväst.  

 

Utifrån genomförda undersökningar har kommunen anpassat ursprungligt planförslag och 

koncentrerat bebyggelsen nord/nordväst i området.  
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Översiktlig naturvärdesinventering 

I en översiktlig naturvärdesinventering av Miljöförbundet Blekinge Väst anges att 

naturvärdena i området ökar närmare kusten och minskar upp mot nord/nordvästliga delen. 

Sannolikt har området nord/nordväst tidigare varit betesmark. Planen kommer att omfatta 

områden där inga naturvärden påträffats till områden med högre naturvärden där delar av 

området håller nyckelbiotopskvalitet medan delar lite grovt skulle klassas som ”naturvärde”. 

Delar av området är röjt genom tiderna för betesdrift eller odling. Kommunen har korrigerat 

planen så att områden med bedömningen om höga naturvärden till stor del bevaras. Området 

ingår i grönkorridoren mellan Stiby backe naturreservat och kustlinjen.  

 

Fördjupad naturvärdesinventering  

Skogsstyrelsen har i en fördjupad naturvärdesinventering avgränsat tre områden med höga 

naturvärden/nyckelbiotoper. Områdena innehåller tre särskilt skyddsvärda träd samt två 

växtplatser för den rödlistade och starkt hotade arten grå taggsvamp Phellodon confluens. 

Området med de tre utpekade särskilt skyddsvärda träden kommer att bevaras. För trädens 

bevarande bör någon form av skydd finnas omkring dem under exploateringsskedet och i 

senare skede information varför träden bevaras.  

 

Bild 1 och 2. Grå taggsvamp Phellodon confluens samt 

två av de skyddsvärda träden inom området.  

 

Inom utpekade områden finns värdekärnor 

(ytor) med hög koncentration av signalarter och 

rödlistade arter. Dessa värdekärnor (gröna och 

blå helt täckta områden i kartbilden nedan) kan 

sägas vara miniminivå för vad som måste sparas om de mest känsliga arterna ska kunna leva 

kvar i området.  

 

Enligt Skogsstyrelsens bedömning innebär det stora antalet påträffade signalarter och 

rödlistade arter att områdena har lång kontinuitet som trädbevuxen mark. Förekomst av dessa 

arter indikerar att det finns ytterligare intressanta arter att hitta i området. Kommunen har i sin 

planering tagit hänsyn till de heltäckta markerade områdena, figur 9, som kommer att bevaras.  

 

Lavar och svampar är känsliga i sin livsmiljö. Om intilliggande träd tas ner och stammen blir 

solbelyst finns risk att lavar eller svamp försvinner. Det behöver också finnas nedfallna grenar 

och träd på marken, då detta är en del värdekärnors livsmiljö. Det är väsentligt för lavar och 
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svampar med en fuktig markmiljö. Därför behöver större partier med grönyta sparas. 

Framförallt i södra och sydöstra delen av området där de högsta naturvärdena finns.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Skrafferade områden har 

höga naturvärden. Heltäckta 

färgade områden har de högsta 

naturvärdena i området. Ljusblå 

punkter visar rödlistad taggsvamp 

och röda cirklarna visar 

skyddsvärda träd.  

 

 

 

Större vattensalamander  
Den större vattensalamandern Tritus Cristatus har observerats framförallt i en djupare 

vattenhåla inom området (både hanar och honor). Ekoll AB har vid två tillfällen inventerat 

området samt utvärderat förutsättningarna för fortlevnad av långbensgroda och större 

vattensalamander. Miljöförbundet Blekinge Väst har genomfört en översiktlig inventering av 

vattensalamanderns förekomst i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Vattenhålan 

som är lämplig 

reproduktionslokal 

omfattar en relativt 

stor yta.  
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Vid Ekoll ABs båda undersökningar har det framkommit att det finns en vattenhåla som är 

lämplig som reproduktionslokal för den större vattensalamandern inom området, bild 3. I 

området finns också ett blött parti där marken under vinter och vår bildar en vattenansamling. 

Marken torkar dock ut under sommaren och hösten, varför det partiet inte är lämpat som 

reproduktionslokal. Sannolikt fungera omkringliggande vatten som lekområde för den stora 

vattensalamandern. Vid inventeringen 2015 kunde man inte inom området hitta vare sig 

långbensgroda eller romklumpar av dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4. Vattenområde för lek. Områden torkar 

ut sommartid.  

 

 

Cirka 800-1000 m söder om planområdet finns flera lokaler som skulle kunna vara viktiga för 

groddjur. Lokalerna är relativt stora och ligger i betad lövskog med lämpliga landmiljöer för 

groddjur.  

 

Ekoll AB bedömde 2011 att det finns risk att den större vattensalamandern kan bli 

undanträngd vid en exploatering i området. Vid inventeringen 2015 bedömde Ekoll AB att ett 

rimligt skyddsavstånd för den större vattensalamandern är 300-400 m runt lekvattnet förutsatt 

att det finns bra livsmiljöer i närområdet, vilket är fallet i Grönslätt. Kommunen har i 

föreslagen detaljplan ett respektavstånd till vattenhålan för att minska störning. Området 

runtomkring lämnas orört och får behålla den karaktär som den har idag.  

 

Miljöförbundet Blekinge Väst undersökning av området visade inte på några fynd av 

långbensgroda, men konstaterar att omgivande miljöer framförallt söder om planområdet, 

utanför planområde, är lämpliga för långbensgroda och större vattensalamander förutsatt att 

vattnen restaureras så de blir djupare.  

 

Geoteknik  
De genomförda geotekniska undersökningarna visar på mycket sten och block i markytan. 

Vegetationsskiktet består av mullhaltig sand som vilar på morän. Enligt WSP är de 

geotekniska förhållandena i området goda. Markplaneringsarbeten såsom schakt och fyllning, 

samt grundläggning av lätta och medeltunga byggnader kan utföras på konventionellt sätt utan 

andra förstärkningsåtgärder än borttagning av mullhaltig ytjord.  

 

Grundvattennivån bedöms variera inom området på grund av den varierande topografin. 

Lokalt har lågpartier med stående vattenspegel påträffats. Nivåerna påverkas även av 

nederbörd och årstid. Uppmätt grundvattennivå i ett rör var 2 m under markytan vid ett 

avläsningstillfälle och vid ett annat mättillfälle var röret torrt.  
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Radon 
Utförda radonmätningar visar på markradonhalter på 7-21 kBq/m3, vilket innebär att jorden 

klassas som låg- till normalradonmark. Enligt föreslagen plan ska ny bebyggelse utföras 

radonsäkert såvida inte särskild radonundersökning kan motivera reducerat krav. WSP 

bedömning är att byggnaderna bör utföras som minst radonskyddade.  

 

El och energi 
Risk för elektriskt och magnetiskt fält till följd av den nedgrävda ledningen är liten. 

Ledningen kommer att placeras så att erforderliga skyddsavstånd till bostäder föreligger. 

 

Fastbränsleanordning för sekundär uppvärmning, t ex braskamin, kakelugn och insatskaminer 

och dylikt ska vara miljögodkända. Kompletterande uppvärmningsanordningar såsom 

solvärme kan med fördel installeras. Områdets lutning och läge medför goda uttag av 

solenergi.   

 

Buller  
Bullerberäkningar har gjorts för Stibyvägen samt för ny matargata inom planområdet, Trafik- 

och bullerutredning, Sydvästra Hällevik, WSP 2018-11-19. Den nya matargatan i planområdet 

beräknas få en bullernivå på 59 dBA ekvivalentvärde i direkt anslutning till vägkanten på 

delen närmast Stibyvägen där bullernivån är som högst, vilket innebär att riktvärdet för 

ekvivalentnivå vid fasad på 60 dBA uppfylls. De ekvivalenta bullernivåerna beräknas inte 

heller överskridas 65 dBA på någon av gatorna i området, med trafiken för år 2040.  

Vägarna inom området har getts avstånd till husen för att minimera buller och uppnå 

skyddade lägen så en tyst sida för uteplats uppnås.  

 

Extern påverkan från buller är marginell för området.  

 

Avfall  
Mängden avfall kommer att öka vid tillkomsten av flera bostäder. Det kommunala 

avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) använder sopkärl med sortering i åtta 

fraktioner. Genom sortering tillvaratas avfallet och återvinns. Matavfallet omvandlas till 

biogas.  

 

Förorenat område  
Enligt nuvarande kunskap finns inga kända föroreningar inom planområdet. Planens tillkomst 

medför ingen risk eller ökad risk för spridning av föroreningar.  

 

Riksintressen 
Friluftsliv  

Tillgängligheten till delar av området och dess strandzon förändras inte för allmänheten och 

de närboende genom detaljplanens tillkomst. Naturliga gång- och cykelstråk som leder dels 

mot havet och dels mot skola och handel kommer fortsatt att finnas kvar på de ytor som inte 

bebyggs.   

 

Upplevelsen för skogen som helhet kommer att påverkas negativt, eftersom dess omfattning 

och karaktär förändras med exploateringen. Ett större område för friluftsliv kommer att 

minska och flera stigar försvinna.  
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Skogsbruk  

Föreslagen markanvändning medför intrång i skogsmark. Markerna kommer att påverkas av 

de planerade bostäderna genom arealbortfall. Då det inom området idag inte aktivt bedrivs 

något ekonomiskt skogsbruk bedöms inte några nämnvärda negativa konsekvenser uppstå. 

Dock hindrar planen en eventuell framtida drift av skogsbruk. 

 

Högexploaterad kust 

Riksintresset för högexploaterad kust omfattar hela kommunens kuststräcka. Riksintresset 

syftar bland annat till att skapa och bevara det allmännas tillgänglighet till kusten och 

förbättra det rörliga friluftslivets möjligheter att röra sig i riktning mot kusten. Vid åtgärder 

längs kusten ska allmänna stråk möjliggöras och tillgängligheten främjas. Graden av orördhet 

är ett kriterium vid bedömning av områden. Ingrepp i helt orörda miljöer skadar 

landskapsbilden påtagligt. Området är idag inte orört sett ur ett landskapsbildsperspektiv, men 

det bedöms inte heller överexploaterat, planen inräknad. Möjlighet för allmänheten att fortsatt 

använda området för det rörliga friluftslivet finns, både genom området och i riktning mot 

kusten.  

 

Forn- och kulturlämningar 

I området har fynd av flinta daterad till senmesolitisk- äldre neolitisk tid. 16 avfallsbitar av 

Kristianstadsflinta samt ett porfyravslag har tillvaratagits. I östligaste delen framkom två 

härdar samt ett malstensröse. Vid fältinventeringen kunde en bålplats för pottasketillverkning 

registreras som fast fornlämning. Vidare finns en kojgrund samt stenhuggerilämningar. 

Området bedöms vara tillräckligt utrett.  

 

Inom området finns stenmurar både i ängsmark och i skogsmark. Delar av dessa murar 

kommer att bevaras både inom området och i anslutning till det. Stenmurarna i ängsmark 

omfattas av generellt biotopskydd medan murarna i skogsmark behöver utredas om de är 

skyddade. Dispens från biotopskyddet söks hos Länsstyrelsen. Dispens får medges om det 

finns särskilda skäl.  

 

Luft 
Trafik  

Planförslaget beräknas medföra drygt 750 fordonsrörelse per dygn på Stibyvägen då det är 

fullt utbyggt, vilket medför ökat utsläpp till luft av bl.a. koldioxid och partiklar. Området 

kommer att matas med bilar från Stibyvägen. Ökningen av trafiken ger även en ökad 

belastning på korsningen Stibyvägen/Haveliden. Stibyvägen planeras breddas både avseende 

vägbanan samt en tillkommande gc-väg, se Trafik- och bullerutredning, Sydvästra Hällevik, 

WSP 2018-11-22.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Förordningen för miljökvalitetsnormer för luft slår fast att varje kommun ska kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Dock ges en möjlighet att bedriva 

kontrollen genom samverkan mellan flera kommuner, förutsatt att MKN inte överskrids i 

någon av kommunerna. IVL, Svenska Miljöinstitutet, har tagit fram ett förslag till 

luftövervakningsstrategi för Blekinge län. Syftet är att ge underlag till en länsövergripande 

samverkan för att utvärdera tillståndet för regionalt luftvårdsarbete både i tätorter och i 

bakgrundsmiljöer. Inom samverkansgruppen finns det luftmätningar gjorda i Karlskrona, 

Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Enligt föreskrifter för luftmätning kan dessa 

mätningar representera hela länet. De flesta mätvärden för luft, som finns tillgängliga i länet 

idag, ligger under nedre utvärderingströskeln och miljömålet. Dock finns överskridanden av 
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kväveoxider vintertid och av partiklar (PM10) inom vissa hårt trafikerade stationer, i 

stadstrafik, i övriga kommuner i länet. Risk för överskridande av partiklar i detta område är 

genom dess läge och omfattning inte sannolikt.   

 

Konsekvenserna av planen medför utsläpp/läckage till vatten och luft. Då antalet 

fordonsrörelser inte är så omfattande och omhändertagande av dagvattnet sker, så görs 

bedömningen att inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas i samband med planens 

tillkomst. Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

 

Miljökvalitetsnormerna för kustvatten i Sölvesborgs kommun är uppdelade i 

vattenförekomsterna, Sölvesborgsviken, Hanöbukten, inre, mellersta och yttre, Västra 

Blekinge skärgårds kustvatten, Västra Hanöbuktens kustvatten och Valjevikens kustvatten.  

 

Statusklassificering för kustvattnet 2017-2021 är måttlig ekologisk status med undantag för 

Valjeviken och Sölvesborgsviken där det är otillfredsställande ekologisk status. Kemisk status 

uppnår ej god status. 

 

Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god 

ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3 kap 1 

§ andra stycket NFS 2008:1 ).  

 

Bedömning om ekologisk status styrs utifrån övergödning med tillväxt av alger, plankton och 

annan marin växtlighet som är påverkad av näringsämnen. Den kemiska statusen styrs bland 

annat av att halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk. Den största 

påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala 

atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. Kvicksilvret har 

ackumulerats i skog och mark med ett kontinuerligt läckage till ytvattnet.   

 

Uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för luft och vatten bedöms inte påverkas av områdets 

tillkomst. 

 

Dagvatten  
Den geotekniska bedömningen visar att marken till stor del består av morän med inslag av 

stenblock. Morän har normalt medelhög genomsläpplighet vilket innebär att området har 

medelhöga förutsättningar för infiltration. Syftet är att dagvatten ska omhändertas lokalt 

(LOD) i området. Planbestämmelser har införts om att fastigheter över 360 m2 inte få anlägga 

hårdgjorda ytor som överstiger 45 % av fastighetens totala area.  

 

Hänsyn tas till områdets naturliga topografi och markförhållanden vid hantering av dagvatten 

i planområdet. Dagvattenledningssystemet dimensioneras för att klara belastningen av ett regn 

med en statistisk återkomsttid på 10 år (marköversvämning) med en varaktighet om 10 

minuter. Dagvattensystemet ansluts till ett öppet system för vidare bortledning till recipienten 

(havet).  

 

Cirka 80 % av området är tillrinningsområde för vattensamlingarna i området. Vid 

detaljplanens genomförande finns därför risk att vattensamlingarna påverkas negativt 

eftersom delar av området hårdgörs och området dräneras. Det krävs därför planering av 

dagvattnet för att förhindra torrläggning av dammen med groddjur. Det är även av stor vikt att 

förorenat dagvatten inte leds till dammen med groddjur i ytterkanten av området. Groddjur 



 

 

25 

kräver ett permanent vatten som inte är för näringsrikt och inte har för lågt pH-värde då arten 

även är känslig för försurning, framförallt i larvstadiet.  

 

Dagvatten från planområdet innehåller inga anmärkningsvärda mängder föroreningar enligt 

utförda föroreningsberäkningar. Föroreningsinnehållet kommer också att reduceras genom 

infiltration/fördröjning efter planerad dagvattenhantering enligt figur 10 och 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Förslag på dagvattenhantering för planområdet. 1. Konventionellt/rörförlagt VA-

ledningssystem. 2. Avledning till dagvatten via gatan vid höga flöden. 3. Öppet dagvattenstråk. 4. 

Dagvattendamm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Utsnitt från principlösning för dagvattenhantering inom området.  

 

WSP har i ett PM 2018-11-16 bedömt påverkan på större vattensalamander vid Grönslätt 

inklusive utrett hydrologisk och hydrogeologiska förutsättningar. PM, et utreder även området 

norr om planområdet då även detta planeras för bostäder och skola och avrinningsområdet 

sträcker sig även över detta planområde.  

 

Bedömningen är att den planerade bebyggelsen inte kommer att påverka salamanderns lokala 

livsmiljö eftersom inga småvatten ligger inom planområdet. Tillräckligt areal av landmiljö av 
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god kvalitet kommer fortfarande att finnas kvar. Ett skyddsavstånd på cirka 350–400 m 

kommer att finnas mellan exploateringen och det kända lekvattnet, vilket är inom experters 

rekommendation (Ekoll, 2015). Mellan planområde 1 och planområde 2 kommer en grön 

skogskorridor att sparas, vilket kommer att möjliggöra viss spridning västerut, bl.a. mot 

naturreservatet Stiby backe. 

 

Ett större hot skulle kunna vara en indirekt påverkan i form av torrläggning av 

våtmarksområdet som förser lekvattnet med vatten. I och med de två detaljplanerna samt det 

dagvattendike som går genom området utgör torrläggning av våtmarksområdet en risk. För att 

undvika detta har ett förslag på en lösning tagits fram, med återinfiltrering av vatten samt 

avledning av dagvatten till våtmarksområdet. Denna lösning ska säkerställa att lekvattnet inte 

torkar ut och säkrar därmed salamanderns livsmiljö. Beräknade värden av vattenföroreningar i 

dagvattnet efter rening visar på att avlett vatten kommer att ha föroreningshalter under halter 

som bedöms kunna skada salamandern (rapport Dagvatten-, samt VA-utredning Grönslätt, 

Stiby 28:1 m.fl. WSP, daterat 2018-11-09). Dels har dagvatten från småbebyggelse låga 

föroreningshalter, och dels kommer en rening att ske genom lösningen med öppna 

dagvattendiken och dammar. Dagvattnet kommer dessutom först ledas till våtmarksområdet, 

som i sin tur förser småvattnet med vatten. Detta innebär i praktiken ett ytterligare reningssteg 

 

Övrigt 
Vid eventuella fynd av fornlämningar under exploateringstiden ansvarar entreprenören för att 

arbetena på den aktuella fyndplatsen stoppas och att länsstyrelsens kulturmiljöfunktion 

kontaktas. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

 

Påverkan under byggtiden 

Under byggtiden kan projektet innebära störningar för boende i områden intill planen. 

Störningarna kan bestå av trafik med entreprenadmaskiner och transportfordon samt buller, 

vibrationer och damning. Störningarna förväntas pågå under begränsade tider. Under 

byggtiden hanteras miljöfarliga ämnen i form av oljor och bränslen, varför försiktighet bör 

iakttas. Risk kan annars finnas att föroreningar läcker ut till omgivande recipienter med 

negativa konsekvenser som följd. 

 

Byggplatsen skall organiseras så att all mark och vegetation utanför arbetsområdet skyddas 

och inte används till upplag eller liknande. Upplagsplatser bör lokaliseras i samråd med 

markägare. Särskild vikt bör läggas vid skydd av brukad jordbruksmark, intilliggande 

skogsmark, tomtmark och vattensamlingar. 

 

På grund av närheten till havet och i övrigt känslig natur ska under byggtiden avvattningen av 

arbetsplatsen kontrolleras så att inte förorenat vatten läcker ut i intilliggande vattensamlingar 

eller vattenhålor. Inga så kallade ”farmartankar” eller andra förråd av oljor och drivmedel ska 

ställas upp inom eller i anslutning till planområdet. Arbetsmaskinerna är lämpligen försedda 

med bukplåtar som samlar upp spill av motorolja, transmissionsolja, hydraulolja och bränsle.  

 

Motivering till valda alternativ 
Hällevik är ett av kommunens attraktiva samhällen. Efterfrågan på bostäder finns. Fördelarna 

för en detaljplan med bostäder i Hällevik är: 

 

 Området står i kontakt med intilliggande bostadsområden med tillhörande 

infrastruktur.  
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 Området uppfyller det regionala miljökvalitetsdelmålet att ”ett varierat utbud av 

bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet 

minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter 

förbättras”.  

 Området kommer att erbjuda boende och närhet till service i Hällevik. 

 

Nollalternativ  

Nollalternativet för åtgärden innebär att området behålls som skog vilken kan utgöra en 

buffert för luftföroreningar och näringsupptag från nederbörd och omkringliggande marker. 

Nollalternativet ökar inte halten luftföroreningar, buller eller utsläpp till vatten i området. 

Belastningen på befintliga vägnät ökar inte heller. Området behåller även sin karaktär som del 

av grönstråk samt närliggande rekreations- och friluftsområde för omkringboende. Vid 

nollalternativet ökar inte risken av utsläpp av ovälkommet vatten till recipienten. 

Nollalternativet medför ingen störning för eventuella groddjur eller annat djurliv inom 

området, störning såsom bortfall av reproduktionsplatser, viloplats eller matställen.  

 

Alternativa områden 

Alternativt område att ta i anspråk för bebyggelse och som är kommunägt finns närmast ca 2 

km fågelvägen mot Västra Torsö. Delar av området omfattas av Natura 2000, fornlämning 

och strandskydd. Området ses därför inte som något alternativ.  

 

Annat alternativt område att ta i anspråk för bebyggels och som är kommunägt finns ca 2 km 

fågelvägen över viken mot Nogersund. Området omfattas av en äldre detaljplan som håller på 

att uppdateras. Delar av området är bebyggt med industribyggnader och området är avsett för 

industriverksamhet. Området ses därför inte som något alternativ för bostadsbebyggelse.  

 

En icke- teknisk sammanfattning 
Planförslaget omfattar ca 180 nya permanenta bostäder. Planförslaget möjliggör för blandad 

bebyggelse med villor, radhus och kedjehus men även mindre verksamheter. Minsta 

tomtstorlek föreslås till cirka 800 kvadratmeter för småhus och 250 kvadratmeter vid 

byggnation av radhus eller parhus. Hårdgjorda ytor får inte överstiga 45 procent av 

fastighetens totala area.    

 

Området gränsar till redan utbyggd infrastruktur i form av vägar och handel. Allmän 

kommunikation finns i närheten. Det planerade området har stor betydelse för att erbjuda ett 

attraktivt boende i samhället Hällevik. 

 

Planområdet är ett litet naturskönt område och används idag för rekreation genom bland annat 

hundpromenader, svampplockning och till strövområde. Trots exploatering utesluts inte att 

delar av området även fortsättningsvis kan användas att ströva i samt som fortsatt genomfart 

för gång- och cykelstråk ner mot havet. Ett bredare grönstråk planeras i östra delen av 

området mindre grönstråk kommer fortsatt att löpa genom området. Syftet är att grönstråken 

ska stå i kontakt med Stiby Backe.   

 

Inom området har påträffats rödlistade arter såsom bokvårtlav (2 ex), liten ädellav (1 ex) och 

bokborre. Markvegetationen består också av flera signalarter såsom blåsippa, murgröna, 

stubbspretmossa, kattfotslav, olivklotterlav och blanksvart trädmyra. Minst två vattenhål som 

kan innehålla den större vattensalamandern finns inom området. Arten är klassad som 

Livskraftig och är inte direkt hotad av utrotning. Populationen inom området bedöms dock 

som ej livskraftig på grund av dess förmodade ringa storlek och avsaknad av ett flertal 
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vattenhål inom rimligt avstånd till reproduktionslokalen. Respektavstånd kommer att finnas 

för salamanderns fortlevnad för det sydöstra vattenhålet i området. Även det norra området 

undantas från exploatering med hänsyn till salamandern. Det norra vattenhålet bedöms inte 

kunna användas som reproduktionsvatten då det torkar ut sommartid och över torra perioder. 

Genom exploateringen kommer arternas habitat och livsmiljöer att minska, vilket i sin tur 

medför att populationerna minskar i området. En möjlighet finns att salamandern fortsatt rör 

sig ner mot det skyddade området Björkenabben, där fler och större vattensamlingar finns.  

 

För att den större vattensalamandern ska bevaras är det viktigt att den lokala 

dagvattenhanteringen inte leds till salamandrarnas vattenhål utan rening. Det är också viktigt 

att inplantering av fisk, dikning eller igenfyllning av vattenhålen inte sker. 

 

En dagvattenutredning har genomförts av WSP 2017-09-29 och visar att området har 

medelhöga förutsättningar för infiltration. Dagvatten från fastigheterna ska hanteras lokalt 

inom området. För fastigheter över 360 m2 regleras i planen att hårdgjorda ytor inte få 

överstiga 45 % av fastighetens area. Dagvatten kommer till viss del att hanteras genom diken 

och damm i området innan det når Östersjön. Området gränsar till kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dricks- och spillvatten kommer att hanteras genom 

kommunal försorg.  

 

Den idag luftburna elledningen genom området kommer att grävas ner. Risken för 

elektromagnetisk strålning är lägre från en markförlagd elledning. Hänsyn har också tagits till 

ledningens läge i förhållande till byggnation. Bygglov får inte ges förrän ledningen har grävts 

ner. 

 

För att minimera störningar från trafiken till området samt närområden, framförallt med 

hänsyn till Hällevik samhälle, kommer infart att ske väst/nordväst via Stibyvägen. Vägen 

kommer att breddas och en gång- och cykelväg anläggas.  

 

Slutsatser 
Områdets styrka är närheten till intilliggande områden och den utbyggda service och 

infrastruktur som redan finns i form av skola, vägar, cykelvägar och handel m.m.  

 

Såväl landskapsbilden som landmiljön kommer att påverkas genom detaljplanens 

genomförande. Planen medför en permanent minskning av områdets gröna yta, som har 

känslig och värdefull miljö. Svampar och lavar kommer att påverkas negativt inom 

planområdet. Dock finns de högsta naturvärdena ost/sydost om planområdet, vilket bevaras 

till viss del. Sannolikt kommer ett ökat slitage att ske på omgivningen eftersom fler människor 

kommer att röra sig i och genom området.  

 

Allmänhetens tillgänglighet till området kommer inte att försämras på de ytor som behålls 

som skog. Område för vardagsmotion i bostadsnära skog minskar dock vid planens 

genomförande. Känslan av fristående skog kommer att minska då privata bostäder kommer 

närmre naturen och minskar områdets skogliga area.  

 

Värsta scenario i planområdet är att alla träd fälls. En målsättning är att ett sammanhängande 

grönstråk kan bildas som sträcker sig in i befintlig tätort med målpunkter i Björkenabben och 

Stiby naturreservat. Även mindre grönstråk inne i området planeras.  
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Respektavstånd till vattenområdet i södra delen av planen kommer att finnas för den större 

vattensalamandern. Vattenområdet och intilliggande markområde kommer att bevara en 

positiv livsmiljö för salamanderns fortsatta existens. Risk för uttorkning av vattenhålet som 

används för reproduktion ska minskas genom tekniska lösningar med dammar och diken med 

lämpligt material och utförande.  

 

Vid planläggningen bör hänsyn tas till buller från den trafik som passerar inom området. 

Utrymme för arbetsfordon som vägmaskiner och sopbilar bör ges så säkerhet råder i området.  

 

Under förutsättning att viss försiktighet iakttas under byggtiden, samt att hänsyn tas till 

naturvärden i området bedöms den lokala miljöpåverkan bli begränsad.  

 

Planområdet är fritt beläget. Någon risk för luftföroreningar från industrier eller externa stora 

trafikmängder finns inte. Bedömningen görs att föreslagen exploatering inte bidrar till att 

gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

 

De regionala miljömålen motverkas till viss del av planen genom att skogs- och ängsmark av 

värde för flora och fauna, friluftsliv och jordbruksmark tas i anspråk till förmån för 

bostadsbebyggelse.  
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 http://runeberg.org/nordflor/125.html, Bilder ur nordens flora 

 

 http://skane.snf.se/wp-content/uploads/rapport_vastskane.pdf, Lavfloran i 10 områden 

i västra Skåne, Ulf Arup AREK Biokonsult HB 

 

 http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Adellov/15956/19734/19143/ Avenbok 

det hårdaste virket i Sverige 

 

 http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Adellov/15956/19734/19143/ Lavar och 

mossor i bok- och ekskog 

 

 http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Ernoporicus_Fagi_1

00921.pdf Ernoporicus fagi, bokborre 

 

http://runeberg.org/nordflor/125.html
http://skane.snf.se/wp-content/uploads/rapport_vastskane.pdf
http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Ernoporicus_Fagi_100921.pdf
http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Ernoporicus_Fagi_100921.pdf
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 http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Pyrenula_Nitida_134

2.pdf Pyrenula nitida bokvårtlav 

 

 http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800040713/Naturinvente

ring+av+N%C3%B6tholmen.pdf Naturinventering av Nötholmen, Strömstad kommun 

Naturvårdsintressanta lavar, mossor, svampar och kärlväxter, samt synpunkter skötsel 

och utveckling av området 

 

 http://www2.nrm.se/fbo/data/nordiska.html Den virtuella floran 

 

 http://www2.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/natura-2000/%C3%84lm%C3%A5s.pdf Natura 2000 i Hallands 

län 

 

 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/natur/reservat/rodgolens-

naturreservat/rodgolen_nvp.pdf Rödgölen och Svartgölarna, naturvärdesbedömningar 

 

 http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/47448AD2-3BB7-45D8-89F0-

F88AA99090BD/0/Sexhotadebokskogsarterl%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf Sex 

hotade bokskogsarter i Blekinge - Inventeringar 2008-2009 

 

 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Natur/skyddad_natur/Naturreservat/borgho

lm/Strandskogen Strandskogen 

 

 http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Djur--natur/Naturvard/Natur-i-

Kristianstad---naturvards-sammanstallning/Biologisk-mangfald/Hotade-arter/Hotade-

arter-i-Kristianstad/  Några rödlistade arter i Kristianstads kommun  

http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Pyrenula_Nitida_1342.pdf
http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/Pyrenula_Nitida_1342.pdf
http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800040713/Naturinventering+av+N%C3%B6tholmen.pdf
http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800040713/Naturinventering+av+N%C3%B6tholmen.pdf
http://www2.nrm.se/fbo/data/nordiska.html
http://www2.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/%C3%84lm%C3%A5s.pdf
http://www2.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/%C3%84lm%C3%A5s.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/natur/reservat/rodgolens-naturreservat/rodgolen_nvp.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/natur/reservat/rodgolens-naturreservat/rodgolen_nvp.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/47448AD2-3BB7-45D8-89F0-F88AA99090BD/0/Sexhotadebokskogsarterl%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/47448AD2-3BB7-45D8-89F0-F88AA99090BD/0/Sexhotadebokskogsarterl%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Natur/skyddad_natur/Naturreservat/borgholm/Strandskogen
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Natur/skyddad_natur/Naturreservat/borgholm/Strandskogen

