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ALLMÄNT 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att planlägga delar av fastigheterna Sölvesborg 5:1 
och 5:53 för bostadsbebyggelse, skola samt allmän platsmark väg, gata och na-
tur. Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde för olika bostadstyper 
samt skola/förskola med tillhörande utemiljö (6500 m2) kan uppföras strax norr 
om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blek-
ingevägen och inom området byggs lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar 
samt lekplats. Utpekade områden med höga naturvärden i de västra och norra 
delarna av skogsområdet samt delar av skogsområdet öster om Kanehallsvägen 
skyddas i plan genom att planläggas som allmän platsmark natur.  

Läge och omfattning 
Planområdet är beläget i Sölvesborg och avgränsas av Blekingevägen och villa-
bebyggelse i söder. I norr och öster avgränsas området av skogsmark runt Kane-
hall och i väster av stråk för luftledningar. Planområdet är ca 15,5 ha stort. 

 
Planområdets placering och avgränsning i norra delen av Sölvesborg. 

PLANOMRÅDE 

Kanehall 

Ställverk 
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Uppdrag och bakgrund 
2009-08-25 § 215 gav kommunstyrelsen stadsarkitektavdelningen (byggnads-
nämnden) i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av föreslagen ex-
ploatering för områdena Harstigen och Vitahallsslätten. 

2010-03-17 § 191 gav byggnadsnämnden stadsarkitektavdelningen i uppdrag att 
genom detaljplan pröva lämpligheten av att planlägga för bostadsbebyggelse på 
del av fastigheten Sölvesborg 5:1 (Vitahallsslätten). 

2011-01-19 § 4 beslöt byggnadsnämnden att godkänna förslag till planprogram 
för del av Sölvesborg 5:1 m.fl. (Vitahallsslätten) i Sölvesborg, och att planpro-
grammet skickades ut på samråd. Föreliggande detaljplaneförslag är en följd av 
tidigare genomfört programarbete. 

2017 bjöds tre arkitektkontor, Sigma Civil, Sweco och Tyréns, in till parallellt 
uppdrag i syfte att hitta gestaltningsidéer och alternativa förslag till utformning 
av området. Resultatet låg till grund för det fortsatta detaljplanearbetet och ut-
gjorde grund för utformningen och dess gestaltningsprinciper. Vinnare var 
Sigma Civil som även tagit fram samrådshandlingarna. 

Markägoförhållanden 
Planområdet ingår huvudsakligen i fastigheten Sölvesborg 5:1. En mindre del av 
områdets östra del ingår i fastigheten Sölvesborg 5:53. Båda fastigheterna ägs 
av Sölvesborgs kommun.  

Handlingar  
 

Planhandlingar  
 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
 Samrådsredogörelse 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 

Utredningar tillhörande planförslaget 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 2018-10-16 
 Bullerberäkning Blekingevägen 2018-11-16, kompletterad 2019-09-20 
 MUR - Utredningar till detaljplan Vitahallsslätten, rapport 2018-06-25, rev 

2018-11-16, Tyréns  
 Naturvärden Vitahallsslätten 2017, Skogsstyrelsen, april 2017 
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 Rekreation- och naturvärdesbedömning, Tyréns, maj 2010   
 Utredningar till detaljplan Vitahallsslätten, Rapport VA-utredning, Tyréns 

2018-11-01 
 Kompletterad dagvattenutredning, Tyréns 2019-09-02 
 Trädinventering, 2018-03-28  

Planprocessen 
Processen för en detaljplan regleras i plan‐ och bygglagen (PBL). Denna detalj-
plan handlades inledningsvis med ett standardförfarande då förslaget till detalj-
plan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
och inte bedömdes vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Vidare bedömdes förslaget till detaljplan inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Under arbetets gång har dock allmänheten visat stort intresse för 
planprojektet och planförfarandet växlas över till ett utökat förfarande efter 
samrådsskedet. Detta innebar att synpunkterna från samrådet sammanställdes 
och kommenterades i en samrådsredogörelse och att underrättelsen inför 
granskningen kompletterades med en kungörelse i tidningen. 

Tidplan  
Uppdrag   Kommunstyrelsen 2009-08-25 
Godkännande för samråd  Byggnadsnämnden 2018-12-12 
Godkännande för granskning Byggnadsnämnden 2019-10-03 
Godkännande för antagande Byggnadsnämnden 2020-02-06 
Antagande   Kommunfullmäktige våren 2020 

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det juste-
rade protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommu-
nens anslagstavla om beslutet inte överklagas. 

Medverkande 
Samrådsförslaget upprättades av planarkitekt Gustav Karnell, Sigma Civil AB, i 
samarbete med Anna Terning landskapsarkitekt/planarkitekt på stadsarkitekt-
avdelningen i Sölvesborgs kommun samt medarbetare från Tekniska avdel-
ningen. Efter samrådsskedet övertog kommunen planarbetet. Kommunen svarar 
för hela myndighetshanteringen i planprocessen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Översiktsplaner och fördjupningar  
I Översiktsplan Sölvesborgs kommun 2010 REV. 2016 är planområdet utpekat som 
område för ny bebyggelse (B25). Enligt översiktsplanens riktlinjer ska området 
planeras för bostäder för permanent bruk. Blandad villabebyggelse föreslås. 
Endast en begränsad del av området ska bebyggas för att området även i framti-
den ska kunna fungera som natur- och rekreationsområde. En ny revidering av 
översiktsplanen avses antas under våren 2020. Förutsättningarna för området 
har inte ändrats i förslaget till reviderad översiktsplan. Föreliggande förslag till 
detaljplan bedöms överensstämma med gällande och kommande översiktsplan.  

    

    
Utsnitt från gällande översiktsplan. Planområdet utgörs huvudsakligen av område B25 i den övre kar-
tan, se inringat område. 
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Gällande detaljplaner 
Merparten av naturmarken norr om Blekingevägen är inte planlagd sedan tidi-
gare.  

Blekingevägen ingår i Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan för del av 
Nordvästra Stadsområdet i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 21-2), upprättad 1952-
01-16. Vägen är planlagd som allmän plats gata. Angränsande ytor norr och sö-
der om Blekingevägen är planlagda som allmän plats park. Den aktuella delen av 
planen 21-2 ersätts med nu aktuellt planförslag men kommer inte innebära 
några direkta förändringar i den fysiska miljön.  

Söder om Blekingevägen ersätts en mindre del av planområdet i Förslag till änd-
ring av stadsplanen för kv. Rönnen i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 25), upprättad 
1959-05-06 med den nya planen. Det aktuella området är planlagt som allmän 
plats park. I planförslaget föreslås del av parkmarken möjliggöras för gång- och 
cykelvägar övrig del av den allmänna platsmarken ändras till natur. 

I östra delen ingår korsningen Blekingevägen/Yndevägen med angränsande ytor 
i Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Tellus mm i Sölvesborg (detalj-
plan nr 31 A), upprättad oktober 1948. Det aktuella området är planlagt som all-
män plats park och plantering i syfte att dra om ”rikshuvudvägen” dvs Blekinge-
vägen. Aktuell del ersätts genom planförslaget och befintliga förhållanden be-
kräftas genom att planläggas som allmän plats väg och natur. 

I väster gränsar planområdet till Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarte-
ret Nitaren i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 39), upprättad 1963-04-18, Förslag till 
ändring i stadsplan för kvarteret Filaren i Sölvesborgs stad (detaljplan nr 11), upp-
rättad 1956-10-19 och Detaljplan för Arbetsområde Kämpaslätten (detaljplan nr 
87) laga kraftvunnen 1990-02-27.  

Förslag till ändring i stadsplanen för ett område utmed Yndevägen i Sölvesborgs 
stad (detaljplan nr 32) upprättad 1953-03-19 gäller för samtliga vägar som grän-
sar till planområdet i söder. Planförslaget innebär ingen förändring i denna plan.  

I öster gränsar planområdet till Detaljplan för del av Sölvesborg 5:53. Hjortakro-
kens förskola (detaljplan nr 145) upprättad 2008-06-11. Marken regleras här till 
allmän plats gata och natur samt kvartersmark för skoländamål. 

Planprogram (detaljplaneprogram) 
Den västra delen av planområdet ingick i ett planprogram som togs fram av 
stadsarkitektavdelningen 2011-10-19 (se Planprogram inför detaljplan för Del av 
Sölvesborg 5:1 m.fl. Vitahallsslätten Sölvesborgs tätort, Sölvesborgs Kommun, Pro-
gramhandling Dnr 2010/95). Planprogrammet har inte vunnit laga kraft.  
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Behov av MKB  
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en strategisk miljöbedöm-
ning i aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen. 
Ställningstagandet fattades av byggnadsnämnden i samband med beslut om 
samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen Undersökning av 
betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet samråddes i ett tidigt skede med 
länsstyrelsen som bedömde att de inte kunde ta ställning innan de fått mer in-
formation i ärendet. 

Länsstyrelsen ansåg i sitt samrådsyttrande 2019-02-12 att planförslaget innebar 
betydande miljöpåverkan då del av ett naturvärdesobjekt togs i anspråk för be-
byggelse. Det fanns även uppgifter om att en skyddsklassad art skulle påverkas. 
Efter samrådet anpassade kommunen planförslaget efter naturvärdsobjektet 
och utredde möjligheten av påverkan på den skyddsklassade arten. Kommu-
nekologen kunde efter besök i planområdet våren 2019 konstatera att den 
skyddsklassade arten inte bor i exploateringsområdet. Länsstyrelsen ansåg där-
efter att planförslaget inte längre medför betydande miljöpåverkan, vilket de 
meddelade kommunen 2019-05-13.  

  

145 

21-2 

87 

39 

31A 

11 

32 Röd skraffering innebär 
att marken är detaljpla-
nelagd sedan tidigare. 
Angivna nummer refe-
rerar till plannummer, 
vilka redovisas i texten 
på föregående sida. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen och övriga skyddsbestämmelser 
Planområdet omfattas inte av riksintressen eller Natura 2000-områden.  

Miljökvalitetsmål 
Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål:  

- begränsad klimatpåverkan 
- frisk luft 
- säker strålmiljö 
- god bebyggd miljö 
- ett rikt växt- och djurliv 
- grundvatten av god kvalitet 

Planförslaget innebär delvis att ny mark tas ianspråktas för gator, bostäder och 
service. Samtidigt kan befintlig infrastruktur (Blekingevägen) utnyttjas för det 
nya området. Med närhet till service, arbetstillfällen och kollektivtrafik förenklas 
möjligheterna till ett bilfritt boende, vilket är en positiv utveckling för målet om 
frisk luft, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. 

Angränsande luftledningar ligger utanför planområdet men planeras att grävas 
ned i samband med exploateringen. Detta ger en positiv utveckling för målet om 
en säker strålmiljö. 

Ianspråktagande av naturmark påverkar den biologiska mångfalden inom områ-
det och ger en negativ inverkan på målet om ett rikt växt‐ och djurliv samt målet 
om frisk luft. Stora delar av skogen runt exploateringsområdet planläggs som 
allmän plats i syfte att skydda området mot framtida exploatering, vilket är posi-
tivt för ovan nämnda miljökvalitetsmål. 

Planområdet befinner sig ovanpå en grundvattenförekomst som utgör dricksvat-
tentäkt för Sölvesborg. Jordtäcket är relativt tunt med berg i dagen och infiltrat-
ionsförhållandena goda, vilket medför hög sårbarhet för grundvattnet. Vid en 
eventuell olycka i området skulle grundvattnets kvalitet potentiellt kunna påver-
kas. För att minska risken för eventuell påverkan på grundvattnet föreslås end-
ast bostäder och skola i området, vilket är verksamheter kopplade till mycket 
små risker. Ett arbete med att peka ut vattenskyddsområde i området pågår i 
kommunen, innebärande att infiltration inte tillåts/kräver tillstånd inom planom-
rådet. Täta dagvattenanläggningar ska därför anläggas för att minimera infiltrat-
ionen från det bebyggda området, läs mer om dagvatten på sidan 33. Detta kan 
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innebära en minskad grundvattenbildning i området. Grundvattenmagasinet be-
döms dock inte påverkas nämnvärt av detta då planområdets area och tillrin-
ningsområde utgör en väldigt liten del för hela grundvattenmagasinet. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet 
och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen utsedd myndighet. Enligt 2 
kap 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. MKN finns för luft, vatten och bul-
ler.  

MKN för vatten 2016-2021 enligt vatteninformationssystemkartan är; god ekolo-
gisk status 2027 (tidsundantag) för kustvattnet i Sölvesborgsviken, god kemisk 
grund- och ytvattenstatus och god kvantitativ status för grundvattnet. Planens 
genomförande bedöms inte medföra någon negativ inverkan på MKN för vatten. 

Sölvesborgs kommun mäter NO2 fysiskt i gatumiljö. Halterna för miljökvalitets-
målens gränsmått är i regel hälften så höga i jämförelse med miljökvalitetsnor-
mernas gränsmått. Kommunen har inte uppmätt några överskridna halter.  

MKN för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, tillståndsplik-
tiga hamnar mm. I området uppkommer buller från Blekingevägen och från de 
planerade lokalgatorna. Bullret är dock under nivåer som skulle innebära bety-
dande påverkan på boende.  

Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen 
bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller 
överskrids. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påver-
kan på miljökvalitetsnormerna.  

Mark och bebyggelse 
Planområdet består huvudsakligen av naturmark med en rik vegetation av bland 
annat bokträd. Planområdet utgör den södra delen av ett större naturområde 
som sträcker sig från Blekingevägen och vidare norrut mot Ryssberget norr om 
väg E22. Öster om planområdet finns rekreationsområdet runt Kanehall, och 
västerut angränsar planområdet till en ledningsgata för två 50 kV luftledningar. I 
den södra delen av planområdet finns Blekingevägen med angränsande vegetat-
ion och villabebyggelse.  

Planområdet ligger på en sluttning som sluttar från norr ned mot Blekingevägen. 
I exploateringsområdets nordvästra hörn ligger marknivåer på ca + 45 m.ö.h. 
och vid Blekingevägen i sydväst ligger marknivån på ca + 28 m.ö.h.  
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Planområdet är idag ett populärt rekreationsområde och ett flertal gångstigar 
finns i området. I den östra delen har vattenledningar grävts ned från Blekinge-
vägen och vidare norrut. Inom ledningsgatan har träd röjts vilket skapat en öp-
pen korridor i vegetationen.  

Planområdet ligger inom Sölvesborgs tätort och har god tillgång till både offent-
lig och kommersiell service.  

Geotekniska förhållanden 
De geotekniska förhållandena i området har undersökts under våren 2018 (se 
Underlag till detaljplan Vitahallsslätten, Projekteringsunderlag/Geoteknik, Tyrens 
2018-06-25). Jordlagren består av något blockig eller stenig humusjord med en 
mäktighet som varierar mellan 0,1 till 0,4 meter. Humusjorden underlagras av 
sandig mycket blockig morän med inslag av sten ned till mellan 1,4 och 2,0 meter 
under markytan. Mellan 1,4 och 2,0 meter under markytan består jordlagret av 
stenig siltig morän med inslag av sand och block.  

Genomförda geotekniska undersökningar indikerar på goda grundläggningsför-
hållanden inom planområdet. Grundläggning av enklare byggnader med 1 till 2 
plan kan utföras utan speciella förstärkningsåtgärder på valfritt sätt i mark. 
Grundläggning av dessa utförs med fördel med plintar eller platta på mark. Vid 
grundläggning med platta på mark ska ytlig mineraljord med organiskt innehåll 
schaktas bort och ersättas med friktionsjord. Inför detaljprojektering av kvar-
tersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) kan ytterligare undersök-
ningar behövas. 

Mätning av markradon inom planområdet har genomförts i samband med den 
geotekniska undersökningen. Uppmätta värden för markradon uppgår till 17 – 
49,5 kBq/m3 vilket gör att marken klassas som normalriskmark. Detta innebär 
att byggnader bör utformas radonskyddade. 

Fornlämningar 
Det finns inte några kända uppgifter om att det skulle förekomma fornlämningar 
inom planområdet. För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade forn-
lämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd. Eventuella fynd i samband med anlägg-
ningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturmiljölagen. 

Kulturmiljövärden 
Inga särskilda kulturvärden har pekats ut inom området. Norr om planområdet 
finns en stenmur och öster om Kanehallsvägen ligger en före detta utsiktsplats. 
Varken stenmuren eller utsiktsplatsen påverkas av planförslaget. 
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Naturvärden 
Naturområdet norr om Blekingevägen består av åldersblandad bokskog med in-
slag av björk, avenbok, lönn och asp. Inom planområdet finns delvis större partier 
med äldre bokskog. Området ingår som en del i värdekärnan Kämpaslätten enligt 
kommunens översiktsplan (ÖP 2010, REV 2016) och Grönstrukturplan från 2009. 
Värdekärnan bedöms ha en strategisk placering för att kunna erbjuda en stor del 
av de boende i närheten ett bra skogsområde för rekreation. I kommunens Grön-
plan och ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort, antagen 2019 ingår Vitahalls-
området i ett delområde som pekas ut som särskilt värdefullt att beakta i plane-
ringen utifrån befintliga ekosystemtjänster. Några av de utpekade ekosystem-
tjänsterna är luftväxling, flödesreglering, sociala och pedagogiska aktiviteter, bi-
ologisk mångfald och ätbara växter. Läs mer om ekosystemtjänster i grönplanen. 
Vitahall är även viktig för det ekologiska samspelet mellan Sölvesborgs ädel-
lövskogar.  

  

Bokskog inom södra delen av området. 

Två naturvärdesinventeringar har genomförts inom området. Den första utfördes 
2010 (se Rekreation- och naturvärdesbedömning, Tyréns, maj 2010) i samband 
med framtagande av planprogram för området. Utredningen visar att det under-
sökta området generellt har höga naturvärden. Kompensationsåtgärder kan ge-
nomföras för att delvis ersätta förlorade naturvärden, läs vidare om detta under 
rubriken Kompensationsåtgärder på sidan 28.  

I april 2017 utfördes ytterligare en naturvärdesinventering i området Vitahalls-
slätten samt i kringliggande naturområden (se Naturvärden Vitahallsslätten 2017, 
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Skogsstyrelsen, april 2017). I inventeringen identifierades en nyckelbiotop öster 
om planområdet. Utöver nyckelbiotopen identifierades tre områden med höga 
naturvärden, varav ett område berörs av föreliggande planförslag. Övriga delar 
av Vitahallsslätten bedöms ha låga naturvärden. De fyra områdena som identifie-
rades i utredningen utgör sannolikt mycket viktiga spridningslänkar (stepping 
stones) mellan nyckelbiotoperna i östra Sölvesborg (inklusive Ryssberget) och 
värdekärnorna på Valjehalvön.  

 
Kartutdrag från Skogsstyrelsens naturvärdesinventering. Rött område (intill 5:53) har klassificerats 
som nyckelbiotop medan gult område (intill 5:1) utgör område med höga naturvärden.  De två andra 
områdena som identifierades i utredningen ligger sydväst om cirkulationsplatsen. 

Det område med höga naturvärden som berörs av detaljplanen ligger i den 
västra delen av planområdet, och sammanfaller i stort sett med de områden som 
pekas ut i naturvärdesbedömningen från 2010. I inventeringen beskrivs området 
som en ”bokdominerad skog på relativt mager mark som mestadels består av en 
svallad strandvall. Många av bokarna har vuxit långsamt och är äldre än vad man 
först tror. Medelåldern ligger sannolikt runt 120 år. Här finns dock träd som kan 
vara avsevärt mycket äldre, exempelvis några lågvuxna bukettformiga bokar i 
strandvallens magraste delar. Sammanhängande partier med äldre bokskog 
finns längst i norr och längst i söder. Däremellan finns yngre blandskog med in-
slag av äldre bokar.” Bedömningen är att det är ett värdefullt område som delvis 
tangerar nyckelbiotopklass. I nordväst finns ett parti med mycket död bokved 
som är värdefullt för vedlevande insekter. I området finns faunadepåer i form av 
grov död lövved. Dessa är viktiga för områdets biologiska mångfald. Området bör 
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skötas med målet att bibehålla en rik och kontinuerlig förekomst av gammal bok. 
Mindre partier (längst i söder samt i nordväst) bör lämnas helt orörda.   

Skyddsvärda träd 
Under 2013 gjorde Landskapsvårdarna en inventering av skyddsvärda träd i om-
rådet för Länsstyrelsens räkning. Ett tiotal träd identifierades söder om den kor-
sande gång- och cykelvägen. Huvuddelen av dessa utgörs av bok och tall.  

En inventering av skyddsvärda träd inom, och i gränsen till, område med höga 
naturvärden genomfördes 2018-03-28. Totalt identifierades 59 skyddsvärda 
träd varav ett fåtal ligger inom exploateringsområdet, se karta över påverkan på 
skyddsvärda träd på sidan 28.  

Signalarter 
Enligt naturvärdesinventeringen från april 2017 (se Naturvärden Vitahallsslätten 
2017, Skogsstyrelsen, april 2017) skulle en inventering under hösten kunna ge 
fynd av rödlistade marksvampar. Hösten 2018 gjorde Miljöförbundet Blekinge 
Väst en enklare sammanställning av marksvampar som påträffats under tidigare 
besök i området. Signalarterna rutbläckssvamp och liten stinksvamp kunde då 
konstateras i delar av planområdet. 

   
Grusvägen i planområdets är en del av      Kanehallsvägen 
Sölvesborgsleden. 
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Rekreationsvärden 
Skogsområdet norr om Blekingevägen är ett viktigt rekreationsområde nära Söl-
vesborgs centrum och omgivande villabebyggelse. Inom området finns gång- 
och cykelvägar samt ett antal stigar som används frekvent av bland annat 
hundägare, motionärer och promenerande. Området är också en potentiell lek- 
och undervisningsmiljö, bland annat för barnen vid närliggande förskolor.  

Grusvägen som går i nordvästlig-sydostlig riktning genom naturområdet är en 
del av Sölvesborgsleden, och kan utgöra en del av den gamla Kungsleden. Kane-
hallsvägen går genom planområdet och gör det möjligt att röra sig från Söl-
vesborgs centrum vidare norrut till skogsområdet söder om väg E22 och bruks-
hundsklubben. I den östra delen av planområdet ligger rekreationsområdet runt 
Kanehall med bland annat grillplats.  

Enligt gällande översiktsplan bör endast en del av området bebyggas för att 
även i framtiden kunna fungera som natur- och rekreationsområde. Rekreations- 
och naturvärdesbedömningen som genomfördes 2010 (se Rekreation- och natur-
värdesbedömning, Tyréns, maj 2010) bedömer att skogen har ett högt rekreat-
ionsvärde - både för dem som rör sig inne i skogen och för dem som passerar 
längs gamla E22:an. Rekreationsvärdet är beroende av att merparten av skogen 
får stå kvar. 

Klimatanpassning 
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blö-
tare klimat, vilket påverkar hela samhället. Ökad nederbörd i intensivare peri-
oder ger risk för översvämning och påverkar vattentillgång och vattenkvalitet 
med risk för ökad spridning av föroreningar. Det varmare klimatet ger också risk 
för mer långvariga värmeböljor med högre temperaturer, vilket ger upphov till 
ökat behov av svalka. 

De topografiska förutsättningarna i området gör att hela planområdet avvattnas 
mot söder. Längs Blekingevägens norra del finns diken som tar hand om dag-
vattnet från vägen men vid exploatering av området kommer även avvattningen 
norrifrån öka mot dessa diken. Vid kraftiga skyfall ökar därmed risken för att 
vägdiken och Blekingevägen översvämmas och att avrinningen fortsätter sö-
derut mot befintlig bebyggelse. För att minska risken för översvämning ger plan-
förslaget utrymme för anordnande av dagvattenanläggningar och avskärande di-
ken som ska bidra till att avvattningen mot befintliga vägdiken minskar, läs mer 
om översvämningsrisker under rubriken Skydd mot översvämning på sidan 30. 
Inom planområdet planläggs också grönytor med vegetation vilka är av stor vikt 
för dagvattenhantering och för att minska effekterna av värmeböljor. Mjuka ytor 
reflekterar inte värme på samma sätt som hårdgjorda och skuggan under träd 
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ger ett gynnsammare mikroklimat. Planförslaget bekräftar och skyddar delar av 
den befintliga skogsmarken genom att planlägga den som naturmark.  

Trafik och vägnät 
Blekingevägen är en viktig kommunikationsled i Sölvesborg och utgör en av in-
fartslederna från väg E22 och vidare in mot centrum. Genom planområdet ut-
görs Blekingevägen av en ca 8,5 meter bred raksträcka med en gc-väg längs 
södra sidan. Vägen bedöms ha mycket god kapacitet. Den trafikeras av 4618 for-
don/dygn varav 7 % utgörs av tung trafik. Längs vägens båda sidor finns tät 
skogsvegetation som avgränsar vägen från intilliggande bostadsbebyggelse. 
Hastighetsbegränsningen är idag 60 km/h. Vid korsningen Blekingevägen/Yn-
devägen och infarten till Kanehalls förskola är hastighetsbegränsningen satt till 
40 km/h.  

I väster är Blekingevägen via en cirkulationsplats ansluten till Kämpaslättsvägen 
som i sin tur är ansluten till väg E22 vid trafikplats Sölvesborg väst, drygt 900 m 
norr om planområdet. Österut är Blekingevägen ansluten till väg E22 vid trafik-
plats Sölvesborg öst, drygt 1,6 km öster om planområdet. Från planområdet når 
man Sölvesborgs centrum och resecentrum via Skånevägen, väster om planom-
rådet, eller via Yndevägen och Nicolaigatan öster om planområdet.  

  
Blekingevägens sträckning genom planområdet med utblick västerut. Till vänster syns gång- och cy-
kelvägen som går utmed vägen samt naturmarken som skiljer vägen från befintlig bebyggelse. I fon-
den skymtar bebyggelsen kring cirkulationsplatsen Blekingevägen/Kämpaslättsvägen. 



Sölvesborgs kommun 
       Sida 

17(40) 

 

Planbeskrivning för del av Sölvesborg 5:1 mfl. (Vitahallsslätten)  •  Granskningshandling  

 

I nord-sydlig riktning genom planområdet går Kanehallsvägen. Den är ca 4 meter 
bred, rak och grenverket från träden på båda sidor om vägen bildar ett karak-
tärsfullt valv över vägen. Kanehallsvägen är öppen för biltrafik men antalet tra-
fikrörelser är få längs vägen vilket gör den lämplig för gång- och cykeltrafik. 
Vägens anslutning direkt till Blekingevägen i söder är avstängd. Anslutning sker 
istället via infarten till Kanehalls förskola, öster om planområdet.  

Gång- och cykelväg 
Gång- och cykelväg finns längs Blekingevägens södra sida. Cykelvägen är ca 2 m 
bred och skiljs från den övriga vägbanan med hjälp av betongstenar och pollare 
(gcm-stöd). Övergång finns i väster intill cirkulationsplatsen vid korsningen Ble-
kingevägen/Kämpaslättsvägen och i öster vid korsningen Blekingevägen/Ynde-
vägen.  

Naturstigarna inom och genom planområdet används av både gående och cyklis-
ter och kopplar bland annat samman Kämpaslätten med centrum samtidigt som 
de leder ut i landskapet norr om väg E22. Från planområdet tar det ca 5 minuter 
att cykla till Sölvesborgs resecentrum.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns vid cirkulationsplatsen och Furulundskolan, ca 350 m väster 
respektive 330 m sydöst om föreslagen bebyggelse. Båda hållplatserna trafike-
ras av linje 561 som går mellan Sölvesborgs resecentrum och Olofström via 
bland annat Valje, Bromölla och Näsum. Gång- och cykelväg finns från planområ-
det till båda busshållplatserna.  

Drygt 900 m söder om planområdet ligger Sölvesborgs resecentrum med buss- 
och tågförbindelser till bland annat Kristianstad, Malmö och Karlskrona.  

Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 
Inom området löper två huvudledningar för dricksvatten som ska bibehållas vid 
exploatering av det nya området.  

Spillvatten och dagvatten finns utbyggt i området söder om Blekingevägen och 
öster och väster om området. Det finns ingen information om vilken kapacitet 
som finns i de befintliga ledningsnäten, men det finns ingen känd problematik 
med översvämningar.  

Planområdet är tänkt att ingå i kommunens verksamhetsområde för allmänt VA. 
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Delar av planområdet planeras enligt uppgifter från Sölvesborg Energi våren 
2019 ingå i primär skyddszon för vattentäkt, resterande del i sekundär skydds-
zon. Detta innebär restriktioner i form av skyddsföreskrifter om hur marken får 
används och hur dagvattenhanteringen ska skötas, läs mer under rubriken Dag-
vatten nedan. Vattenskyddsområdet är vid planens antagande ännu inte beslu-
tat. 

Dagvatten 
Längs Blekingevägens norra sida finns diken som tar hand om dagvatten från 
vägen. Infiltrationsförsök har genomförts inom planområdet och den hydrauliska 
konduktiviteten beräknades för fem platser (se Utredningar till detaljplan Vita-
hallsslätten, Rapport VA-utredning, Tyréns 2018-11-01) Infiltrationsmöjligheten är 
överlag god, de bästa möjligheterna för infiltration finns i de norra delarna. 

Mätning av grundvattennivåer har utförts vid 5 olika tillfällen, i 8 provgropar. Ni-
våerna varierar mellan 1-1,5 meter under markytan vilket är relativt grunt och 
sätter en begränsning i hur dagvattenanläggningar kan utformas. Grundvattnet 
stod vid mättillfällena som ytligast i det sydvästra hörnet av planområdet. 

Förslag till vattenskyddsområde innebär att infiltration inom primär skyddszon 
är förbjuden och att tillstånd krävs från tillsynsmyndighet inom sekundär 
skyddszon. Dagvattenutredningen har därför uppdaterats utifrån dessa nya för-
utsättningar och utifrån det reviderade utformningsförslaget av exploaterings-
området, se kompletterad dagvattenutredning från Tyréns 2019-09-02.  

Fjärrvärme, el, tele och bredband  
Ledningar för fjärrvärme, fiber och tele finns längs Blekingevägens södra sida.  

Sölvesborg Energi är eldistributör inom planområdet. Söder om Blekingevägen 
finns ett större ledningspaket för elledningar som ska bevaras vid exploate-
ringen. 

Ledningspaketen längs Blekingevägens norra sida ska bibehållas vid exploate-
ring av det nya området.  

Sociala aspekter 

Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som 
kallas situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar an-
talet situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om 
att göra brotten svårare att utföra och att öka risken för att upptäckas. 
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Exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ till ett ställe där 
många passerar. Då är det större möjlighet att den som begår brottet upptäcks. 
Detsamma gäller att vegetation med buskage och träd vid en bilparkering kan 
hindra översikt och skapa möjlighet att osynligt begå skadegörelse eller inbrott i 
parkerade bilar. Andra exempel på brottsförebyggande åtgärder är att undvika 
dålig belysning, döda vinklar och vrår och öka överblickbarheten. Höga häckar, 
plank, uthus mm utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa 
otrygghet när man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. En upp-
levd trygghet höjer kvaliteten i våra livsmiljöer. 

Tillgänglighet 
Mark som tas i anspråk för bebyggelse och allmän platsmark ska (om det inte är 
obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt) kunna användas 
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Inom planområdet lutar terrängen relativt brant. Detta leder till att tillgänglig-
heten till allmänna platser inte med säkerhet kan tillgodoses i alla lägen. Fram-
tida höjdförhållanden på den allmänna gatumarken regleras genom planbestäm-
melse för att säkerställa tillgänglighet till samtliga tomter. 

Jämställdhet och integration 
Genom att planen medger olika typer av bostadsbebyggelse, från den egna villan 
till parhus och marklägenheter, ges människor i olika åldrar och med olika social 
bakgrund möjlighet att bosätta sig i området.  

Närheten till centrum med service och kollektivtrafik gör området tillgängligt för 
alla, även de som inte har tillgång till bil.  

Barn och ungdomar 
Säkerhets- och hälsofrågor är extra viktiga för barn. I planområdets sydöstra del 
planläggs för skolverksamhet och särskild omsorg bör läggas vid utformning av 
skolgårdens utemiljö med tanke på barns säkerhet och möjlighet till lek och ut-
veckling. Andelen friyta som är lämplig för lek och utevistelse ska uppfylla Bo-
verkets riktlinjer om minst 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i 
grundskolan. Skoltomten ligger i direkt anslutning till skogsområdet i öster samt 
ett grönstråk i norr och har därför goda möjligheter för undervisning ute i natu-
ren.  

Den allmänna platsmarken mellan bostadskvarteren bör även den utformas uti-
från barns behov av lek och rörelse i en naturlig och inspirerande miljö.  

För att säkra färdvägen till skolområdet bör trygga gång- och cykelvägar samt 
gång- och cykelöverfarter anläggas.  
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Risker och störningar  

Externt buller 
Planområdet utgörs inte av ett ostört naturområde då störningar i form av buller 
kan upplevas från Blekingevägen och väg E22, beroende på var i området man 
befinner sig och hur vinden ligger på. Vegetationen skyddar mot visuella intryck 
från trafiken, men har endast en minimal bullerdämpande effekt. 

Buller från spårtrafik och vägar 
Riksdagen beslutade 2017 om en ändring av riktvärdena för buller från spårtrafik 
och vägar som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder (Förordning 
2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande). Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte överskrida:  
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Enligt naturvårdsverkets vägledning om buller på skolgård (NV-01534-17) bör 
ekvivalent ljudnivå på de ytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verk-
samhet inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 
då en ny skola uppförs. Ekvivalent ljudnivå inom övriga vistelseytor inom skol-
gården bör inte överskrida 55 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Industri- och verksamhetsbuller 
Sydväst om planområdet finns ett ställverk som ger upphov till verksamhetsbul-
ler inom planområdet. Sölvesborg Energi har utfört ljudmätningar runt befintligt 
ställverk sydväst om planområdet. Mätningarna visar följande värden: 

 

Transformatorljudet hörs svagt på 100 meters avstånd från ställverket, vid 125 
meter är ljudet borta.  
Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (2015:21). På nästa sida 
anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av bo-
stadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhets-
buller.  
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 Leq  dag (06-18) Leq  kväll (18-22) 
Lördagar, söndagar 
och helgdagar Leq + 

kväll (06-22) 

Leq  natt (22-06) 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras upp 
till angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras för-
utsatt att tillgång till 
ljuddämpad sida finns 
och byggnaderna bul-
leranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör 
inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

 

Elektromagnetiska fält 
Väster om planområdet finns idag två stycken 50 kV luftledningar. Ledningarna 
är anslutna till ställverket sydväst om planområdet. Kring en luftledning finns ett 
elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är spänningen mellan faserna (linorna) och 
marken som ger upphov till det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov 
till det magnetiska fältet. Det är idag oklart vilka hälsorisker som de elektromag-
netiska fälten medför och det finns därför inga generella gränsvärden eller rikt-
värden för elektriska eller magnetiska fält. I Sverige ska dock försiktighetsprinci-
pen tillämpas, exempelvis vid nybyggnation av bostäder i närhet till kraftled-
ningar. 

Sölvesborg Energi har utfört beräkningar av de elektromagnetiska fältens ut-
bredning längs ledningarna. Beräkningarna har utförts utifrån försiktighetsprin-
cipen genom att områden med värden över 0,1 mikrotesla har identifierats. Uti-
från genomförda beräkningar rekommenderas att minsta säkerhetsavstånd mel-
lan luftledning (yttersta faslina) och bostadens fasad inte ska understiga 50 me-
ter. Inga aktivitetsytor, lekplatser eller längre vistelseytor får anordnas inom sä-
kerhetsavstånd till luftledningar och ställverk. Däremot kan passager och stråk 
anordnas.  
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I samband med planens genomförande planeras luftledningarna att grävas ned i 
nuvarande ledningsgata. Energimarknadsinspektionen beslutade om nätkon-
cession 2018-06-21. Markförläggning av kraftledningarna minskar de elektro-
magnetiska fälten längs med ledningarna. Rekommenderat säkerhetsavstånd 
från markkablarna med hänsyn till elektromagnetiska fält till fasad på bonings-
hus är minst 10 meter.   

Potentiellt förorenad mark 
Det finns inga uppgifter om potentiellt förorenad mark inom planområdet.  

Inom fastigheten Nitaren 5, strax sydväst om planområdet se kartbild nedan, har 
bekämpningsmedel tillverkats och fastigheten är därför utpekad som potentiellt 
förorenad i länsstyrelsens register. Objektet har inventerats enligt MIFO fas 1 
och klassificerats till riskklass 3. 

Även ställverket med transformatorstation, väster om planområdet, är utpekat 
som potentiellt förorenad mark av länsstyrelsen.  

I länsstyrelsens yttrande 2018-11-13 till Undersökning av betydande miljöpåverkan 
bedömdes dessa objekt inte utgöra omständigheter som talar för en betydande 
miljöpåverkan med avseende på förorenade områden. Avhjälpande åtgärder be-
döms inte heller hindras genom planens genomförande. 

 

 
Stjärnorna visar de potentiellt förorenade fastigheterna i närheten av planområdets sydvästra gräns, 
enligt uppgifter från länsstyrelsen. 
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PLANFÖRSLAG  

Planens huvuddrag  
Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med bland annat villa och rad-
husbebyggelse kan uppföras norr om Blekingevägen i enlighet med kommunens 
översiktsplan. Bostadsområdet delas upp i en östlig och en västlig del som får 
var sin utfart mot Blekingevägen. Detta innebär att området kan delas upp i två 
etapper som kan byggas oberoende av varandra. I den östra delen planeras ca 18 
enbostadshus och 20 radhus/kedjehus uppföras. Närmast Blekingevägen före-
slås en yta på drygt 6500 m2 för uppförande av en ny skola med tillhörande par-
kering, skolgård etc. Inom samma markyta möjliggörs även byggnation av bostä-
der ifall uppförande av skola inte realiseras. 

 

Illustrationsplan för planområdet. 

I den västra delen föreslås ca 37 enbostadshus uppföras. Delar av det västra 
kvarteret ligger idag inom säkerhetsavstånd för elektromagnetiska fält från intil-
liggande luftledningar, och kan därför uppföras först när luftledningarna grävts 
ned. I planförslaget regleras minsta fastighetsstorlek för enbostadshus och i  
illustrationsplanen ovan ges exempel på fastighetsindelning utifrån denna be-
stämmelse. Görs tomterna större eller för en annan typ av bostäder kan antalet 
tomter ändras. Totalt omfattar byggrätten för bostäder inom planområdet ca 
56 500 m2.  
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I samband med planens genomförande kommer en översyn av trafiksäkerheten 
längs Blekingevägen att genomföras, men inga omfattande ombyggnationer  
föreslås i det här planarbetet. Intill de planerade infarterna till bostadsområdet 
bör övergångar för gång- och cykeltrafik anordnas, för att på ett säkert sätt ta 
sig från bostadsområdet söderut till angränsande villakvarter och vidare mot 
Sölvesborg centrum. Inom planområdet föreslås ett flertal gång- och cykelvägar 
som knyter samman bostadsområdet med det kommunala gång- och cykelväg-
nätet.  

Mellan och runt bostadskvarteren planläggs marken som naturområde. Ambit-
ionen är att bevara så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen runt 
området så att det även i fortsättningen ska upplevas som ett lättillgängligt re-
kreationsområde för boende inom och i närhet till området. Området öster om 
Kanehallsvägen planläggs som allmän plats, natur, i syfte att skydda och bevara 
detta område mot framtida exploatering. 

Planområdets avgränsning 
Avgränsning av planområdet mot söder och väster har gjorts efter gällande de-
taljplanegränser och fastighetsgränser. Mot öster avgränsas planområdet av 
område utpekat för bebyggelse i översiktsplanen och mot norr av befintlig gång- 
och cykelväg.  

Kvartersmark för bostäder och skola 

Markanvändning 
Kvartersmark för bostadsbebyggelse anges till bostäder (B) och mark för plane-
rad skola/förskola planläggs som skola (S).  

Bostäder är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områ-
den för olika former av boende av varaktig karaktär. Det kan vara vanliga bostä-
der, studentbostäder, seniorbostäder, fritidshus eller boenden som innefattar 
viss omsorg (om inte vårdinslaget är för stort). Även bostadskomplement som 
exempelvis garage, parkering, miljöhus och lekplats ingår i användningen. 

Skola är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden 
för alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningsverksamheter. 
Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. Enligt planförslaget möjliggörs 
byggnation av bostäder inom område för skola.  

Planförslaget är utformat utifrån ambitionen att skapa en bebyggelsestruktur 
där kontakten med omgivande skogsmark hela tiden är närvarande. Från lokal-
gatorna ska skogen vara synlig mellan bebyggelsen och långa sammanhängande 
fasader undviks utmed gatan. I varje kvarter finns gångpassager som bryter upp 
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de stora kvarteren och gör det lätt att röra sig från gatan, mellan husen och vi-
dare ut i naturområdet.   

Bebyggelsens omfattning  
Fastighetsstorlek 
Storleken på fastigheterna för enbostadshus regleras till minst 650 kvm (d1), 
men ges ingen största storlek för möjligheten att skapa variation i fastighets-
strukturen. 

Exploateringsgrad 
Exploateringsgraden regleras i byggnadsarea per fastighet och är 30 % för en-
bostadshus och 40 % för övrig bostadsbebyggelse. Tillsammans med bestäm-
melse om fastighetsstorlek enligt ovan innebär det en största byggnadsarea på 
totalt 195 kvm på de minsta fastigheterna för enbostadshus. Större fastighet 
medger även större byggrätt. Utöver detta tillkommer möjligheten att uppföra 
friggebod och attefallshus. Det högre procenttalet för övrig bostadsbebyggelse 
innefattar radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus, vilka ofta utgör en tätare 
bebyggelse som ibland är uppdelad på separata fastigheter men lika gärna kan 
ha hela byggnadskroppen inom en och samma fastighet.  

Inom skoltomten är högsta utnyttjandegraden 20 % av fastighetsarean vid 
byggnation av skola (e2). Vid eventuell byggnation av bostäder inom området 
gäller samma egenskapsbestämmelser som för övriga bostadskvarter. Marken 
för skoländamål är ca 6500 m2 vilket innebär att skolbyggnader med tillhörande 
komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 1300 m2 får upp-
föras inom området. Föreslagna exploateringsbestämmelser ger goda förutsätt-
ningar att uppnå en minsta friyta om 40 m2 per elev.  

Bebyggelsens höjd 
Inom bostadskvarteren är högsta nockhöjd reglerad till 8 meter över medelmar-
knivå. Detta innebär att byggnader upp till två våningar kan uppföras inom områ-
det.  

Inom skoltomten är nockhöjden begränsad till 9 meter. 

För komplementbyggnader regleras höjden genom bestämmelse om att högsta 
byggnadshöjd är 3 meter. Detta medför att komplementbyggnader måste under-
ordna sig huvudbebyggelsen vad gäller höjden. Bestämmelsen gäller inom hela 
planområdet. 

Bebyggelsens placering 
I en fyra meter bred remsa längs med gatorna får byggnad inte uppföras, vilket 
regleras genom prickmark. 
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Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från, alternativt sammanbyggas i, 
fastighetsgräns. Mot angörande gata ska övervägande del av huvudbyggnad tan-
gera förgårdsmarken (p1). Med förgårdsmark avses här prickmarken längs med 
gatan. Gaturummet får då ett enhetligt och ordnat intryck och bostadsområdet 
en stadsmässig karaktär.  

För att möjliggöra underhåll av komplementbyggnader ska dessa placeras minst 
en meter från, alternativt sammanbyggas i, fastighetsgräns (p1).  

För att klara bullerriktvärdena på 50 dBA ekvivalentnivå inom skolgården, se 
även rubriken Trafikbuller på sidorna 35-36, bör skolgården bullerskyddas. Skol-
byggnaden föreslås fungera som en ljudreducerande skärm mot vägen, vilket re-
gleras genom placeringsbestämmelse (p2). Detta förutsätter att skolan utformas 
med en långsmal byggnadskropp, så som illustrationen visar. 

Bebyggelsens utformning och utförande 
Bestämmelse finns om att enskilt fasadliv inte får ges en längd över 15 meter 
mot gata (f1). Detta regleras för att inte skapa allt för stora volymer med långa 
ensartade fasader mot gaturummet. Denna bestämmelse gäller endast bostads-
bebyggelse, vilket innebär att större volymer kan accepteras för skolan. 

För att skapa en enhetlig karaktär inom området och för att knyta an till om-
kringliggande skogsområde ska färgsättningen på fasaderna återspeglas i natu-
rens färger med dova nyanser av grått, brunt, gult eller vitt (f3). Minst 20 % av fa-
saden ska dessutom utgöras av trä (f4), då trä ger en hållbarhetsprägel på områ-
det som förnybart material. Inslagen av trä ska gärna ha en avvikande färgskala 
som bryter mot övrig fasadkulör. Tak ska vara svarta eller grå (f2), vilket även har 
effekten att solpaneler inte blir så framträdande. 

För att bullerriktvärdena ska uppnås på de uteplatser som ligger vända mot Ble-
kingevägen i den sydöstra bostadsraden måste uteplatsen utföras med bullerre-
ducerande skärm (b1). 

Markens anordnande 
Inom kvarter avsedd för skolverksamhet finns bestämmelse om att högst 60 % 
av fastighetsarean får hårdgöras om marken bebyggs för skoländamål (n1). 

Utfartsförbud 
I planområdets nordöstra del får körbar förbindelse inte anordnas från bostads-
kvarteren österut till Kanehallsvägen. Körbar förbindelse till Kanehallsvägen får 
dock anordnas från skolområdet vilket möjliggör anläggande av personalparke-
ring eller varuintag på skolans ”baksida”. 
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Allmän platsmark för natur, väg och gata 

Markanvändning 
Den allmänna platsmarken inom planområdet utgörs av natur, väg och gata. Läs 
mer om dess innebörd på kommande sidor.  

Natur 
Skogsmark som inte ianspråktas av bebyggelse eller gator planläggs som natur, 
vilket innebär att marken skyddas mot framtida byggnation genom planförsla-
get. Natur är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväx-
ande grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss 
städning. Inom ett naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanlägg-
ningar och andra komplement för naturområdets användning finnas.  

Befintlig skogsmark runt föreslagen bebyggelse föreslås bevaras i så stor ut-
sträckning som möjligt. I planarbetet har hänsyn tagits till område med utpekade 
höga naturvärden i väster genom anpassning av exploateringsområdets utbred-
ning och lämnandet av en buffertzon mot området.  

Naturmarken mellan föreslagen bebyggelse planläggs även den som allmän 
platsmark natur. Förutsättningarna för att behålla befintlig vegetation är dock 
sämre i dessa delar av planområdet, då här finns behov av anlagda gång- och cy-
kelstigar och dagvattenhantering, läs mer om detta under rubriken Utformning 
av allmän plats på sidan 30. Inom dessa ytor finns även goda möjligheter att 
skapa attraktiva lek- och naturmiljöer för boende och besökande till området. 
Området preciseras genom egenskapsbestämmelser.  

Område med skyddsvärda träd 
Sammanhängande bestånd av äldre bokträd finns i norr och längst i söder. Mer-
parten av de skyddsvärda träden inom planområdet hamnar inom allmän plats 
natur, vilket innebär att bevarande av dessa träd stärks genom planförslaget. 
Skyddsvärda träd finns till viss del även inom område för bostadsbebyggelse el-
ler gata, vilket innebär att de kommer att tas ned i samband med planens ge-
nomförande. Enligt naturvärdesinventering är det framför allt bokträd som bör 
bevaras inom planområdet. Bedömningen är att beståndet av bokträd i det stora 
hela kommer att vara stort inom skogsområdet även om de aktuella träden fälls. 
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Kompensation av ianspråktagen naturmiljö 
Ianspråktagande av naturmark bör kompenseras inom eller direkt utanför plan-
området och helst i så nära tid som möjligt. Ett sätt att kompensera är att skydda 
annan mark som tätortsnära natur för rekreation och friluftsliv. Intilliggande 
skogsmark planläggs därför som allmän plats natur. Detta ger skogen ett skydd 
mot eventuell framtida exploatering. Ytan som i planen avses exploateras eller 
tas i anspråk för anläggningar tillhörande bebyggelsen är ca 9 ha stor. Ytan som 
skyddas som allmän plats natur runt om exploateringsområdet är ca 13 ha stor.  

En kompensationsåtgärd kan vara att anlägga nya, eller förbättra befintliga, pro-
menadstigar i skogsområdet i öster för att på så sätt till viss del ersätta de vär-
den för friluftslivet som går förlorade och öka rekreationsvärdet i kvarvarande 
skogsområde.  

Skötselåtgärder som kompensationsåtgärd skulle kunna utveckla förutsättning-
arna för djur- och växtliv i och omkring de småvatten som finns i den norra delen 
av planområdet. På så sätt skulle naturvärden ersättas och den biologiska mång-
falden ökas i områdets direkta närhet. Detta skulle även gynna friluftslivet och 
möjligheten till pedagogisk verksamhet då en ny målpunkt skapas.  

Större andel öppna vattenytor, genom en öppen dagvattenhantering, skapar nya 
förutsättningar för fåglar, smådjur och insekter, samtidigt som det tillför områ-
det ett estetiskt värde och höjer kvaliteten på utemiljön. 

Område med höga 
naturvärden (skraf-
ferad orange poly-
gon) och invente-
rade skyddsvärda 
träd (grönsvarta 
punkter). Svart linje 
visar gränsen för 
exploateringsy-
torna. 
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Befintliga faunadepåer med tillhörande informationsskyltar bör även flyttas till 
området som avsätts som naturområde, då de är av stort värde för insekter i om-
rådet.  

Barrskogen inom ställverkets skyddsområde och delar av ledningsgatan i väster 
kan på sikt ersättas med blommande och bärande lövskogsplantering som gyn-
nar småfåglar och pollinerande insekter. Den biologiska mångfalden skulle där-
med gynnas och ekosystemtjänster som till viss del saknas i området idag skulle 
skapas. 

Väg 
Väg är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för de stråk som 
ingår i det sammanhängande huvudvägnätet och som främst avser långväga tra-
fik till och från eller genom en tätort. En väg har hög framkomlighet, stort kors-
ningsavstånd, stort trafikflöde och få utfarter. Andelen tung trafik är ofta hög.  

Blekingevägen är idag en viktig kommunikationsled i Sölvesborg. Vägen har ka-
pacitet för stora trafikflöden och fungerar som matarväg till flera mindre lokal-
gator. Enligt planförslaget planläggs Blekingevägen och angränsande gång- och 
cykelväg som allmän platsmark väg. Slänten söder om vägen ingår också i väg-
området medan diken och planerade dagvattenanläggningar norr om vägen 
planläggs som allmän platsmark natur. Blekingevägen utgör idag en barriär som 
begränsar möjligheten att röra sig från villabebyggelsen i söder och norrut mot 
naturområdet. För att minska vägens barriärverkan planeras två nya gång- och 
cykelövergångar anordnas intill föreslagna korsningar och cykelvägen längs med 
vägen får en tydligare koppling söderut in mot centrum. Hur övergångar och pla-
nerade korsningar ska utformas kommer att utredas vid projektering av områ-
det. Planförslaget reglerar inte vilka typer av åtgärder som ska genomföras 
längs med vägen men gränser för vägområdet är dragna för att rymma planerad 
ombyggnation av vägen.  

Gata 
Gata är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för 
både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för trafik som 
har sitt mål vid gatan. En gata avgrenas från huvudvägnätet och ingår i lokalnä-
tet med lägre framkomlighet och ofta många utfarter.  

Planerade nya gator norr om Blekingevägen samt den södra delen av Kanehalls-
vägen planläggs som allmän platsmark gata. Fastigheter inom planområdet får 
därmed tillfart från gata och gång- och cykeltrafik kan ske i blandtrafik. En ny 
separerad gång- och cykelväg föreslås längs med den östra anslutningsvägen då 
här förväntas vara större andel oskyddade trafikanter som ska till skolområdet. 
Gång- och cykelvägen ryms inom utpekad gatumark. Anslutning till skolområdet 



Sölvesborgs kommun 
       Sida 

30(40) 

 

Planbeskrivning för del av Sölvesborg 5:1 mfl. (Vitahallsslätten)  •  Granskningshandling  

 

kan ske via Kanehallsvägen, exempelvis för varutransporter och personalparke-
ring. Personalparkering kan även ske inom gatumarken i den södra delen av Ka-
nehallsvägen.  

Gatorna görs ca 7 meter breda och vändzoner har en diameter på minst 18 meter 
för att säkra framkomligheten för exempelvis renhållningsfordon.  

Användningen gata preciseras för Kanehallsvägen till naturgata. Detta görs för 
att särskilja den från övriga gator i närområdet. Kanehallsvägen avses inte vara 
av stadskaraktär utan erhålla en lägre standard exempelvis vad gäller bredd, be-
läggning och belysning. Kanehallsvägen kommer dock fortfarande vara allmän 
med kommunen som huvudman och med fortsatt möjlighet till fordonstrafik. 

Utformning av allmän plats 
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar finns och planeras inom delar av naturområdet. Då dessa 
är en förutsättning för att binda ihop området med Kämpaslätten och centrum 
regleras den ungefärliga placeringen med egenskapsbestämmelser (gång1 och 
cykel1). Läs mer om gång- och cykeltrafik och trafiksäkerhetsåtgärder på Blek-
ingevägen under Trafik och parkering på nästa sida. 

Dagvatten 
Inom det centrala naturområdet och längs med Blekingevägen kommer dagvat-
ten att fördröjas. Dessa dagvattenanläggningar krävs för att dagvattnet från om-
rådet ska kunna omhändertas och därför regleras det med egenskapsbestäm-
melse att fördröjning för dagvatten ska anordnas (fördröjningsanläggning1). Hur 
anläggningarna ska se ut regleras inte närmare i plan, men utformas med fördel 
som öppna system som kan utgöra attraktiva element i området, läs mer om 
dagvatten på sidorna 33-34. 

Skydd mot översvämning 
Området i den sydvästra delen av planområdet utgör en naturlig lågpunkt och 
avses därför fungera som en översvämningsyta för att ta hand om dagvattnet 
från planområdet vid extrem nederbörd. Området översvämmas troligen till viss 
del redan idag vid ett 100-årsregn. För att minska risken för att dagvatten från 
planområdet översvämmar ställverket vid 100-årsregn föreslås en ca 1,5 m hög 
vall uppföras i områdets kant, vilket preciseras genom egenskapsbestämmelse 
på plankartan (vall1). I översvämningsområdet har höga naturvärden identifierats 
genom naturinventering (se Naturvärden Vitahallsslätten 2017, Skogsstyrelsen, 
april 2017). Enligt inventeringen bör områden i nordväst och längst i söder läm-
nas helt orörda. I normalfallet kommer området stå torrt och det bedöms därför 
att de höga naturvärdena inte påverkas. Detta redovisas i reviderad dagvatten-
utredning, Tyréns 2019-09-02. 
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Mark- och vegetation 
Framtida höjdförhållanden på den allmänna gatumarken regleras genom planbe-
stämmelse. Detta görs för att säkerställa tillgänglighet till tomter och för att 
styra avrinningen av dagvatten. Marklov krävs därmed inte för schaktning eller 
fyllning av markytan till angiven nivå. 

Administrativa bestämmelser  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är satt till 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Läs 
mer om genomförandetiden i Genomförandebeskrivningen på sidan 37. 

Villkor för lov 
Inom det bostadskvarter som ligger närmast befintlig luftledning i väster införs 
bestämmelse om att bygglov inte får ges för bostäder inom 50 meter från luft-
ledning förrän ledningen markförlagts (a1).  

Trafik och parkering  

Trafik 
Tillfart till bostadsområdet sker via två anslutningar från Blekingevägen. Trafik-
mängden kommer därmed att öka längs Blekingevägen, som dock bedöms ha 
god kapacitet för att klara trafiktillskottet. I samband med planens genomfö-
rande föreslås hastighetsbegränsningen på Blekingevägen sänkas till 40 km/h, 
vilket även minskar trafikbullret från vägen. Hastighetssänkande och trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder så som upphöjda korsningar, refuger eller liknande bör 
ordnas vid planerade gc-övergångar. Korsningspunkterna kan även uppmärk-
sammas med hjälp av belysning, avvikande beläggning eller växtlighet. Tillsam-
mans med den sänkta hastighetsbegränsningen kommer dessa åtgärder bidra till 
att minska Blekingevägens barriäreffekt.  

Inga förändringar planeras för Kanehallsvägen och den bedöms även i fortsätt-
ningen vara lämplig för blandtrafik (bilar, cyklister, promenerande etc.). Längs 
Kanehallsvägens södra del kommer antalet trafikrörelser öka något då körbar 
förbindelse föreslås till planerad skola.  

Gång- och cykelväg 
Längs den västra infartsvägen sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik medan en 
separat gång- och cykelväg föreslås anläggas längs den östra infartsvägen och 
förbi planerad skolfastighet. En ny cykelväg föreslås också i öst-västlig riktning 
genom området och vidare norrut mot villabebyggelsen vid Mästarevägen. Ingen 
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förändring planeras av befintlig gång- och cykelväg längs Blekingevägens södra 
sida men två nya övergångar bör anläggas tvärs över vägen för att säkra passa-
gen för oskyddade trafikanter. Söder om Blekingevägen föreslås två anslut-
ningar anordnas till Karl Johansgatan och Lindgrensgatan i söder, se kartbild ne-
dan. 

Gång- och cykelväg får anläggas inom allmän platsmark väg, gata och natur men 
planförslaget reglerar inte den exakta sträckningen inom respektive markan-
vändningsområde. Eftersom höjdskillnaderna är stora inom planområdet kan fö-
reslagna sträckningar komma att ändras för att uppnå lämpliga lutningar i 
backar och korsningar. Inom naturmarken anges den ungefärliga sträckningen 
genom planbestämmelse, läs mer om utformningen av allmän plats på sidan 30. 

 
Föreslaget nät för gång- och cykelväg inom planområdet (röda linjer). 
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Parkering 
Parkering för tillkommande bostäder inom planområdet ska anordnas inom egen 
fastighet. Inom område för radhusbebyggelse föreslås gemensamma parkerings-
ytor anordnas. För att byggrätten ska kunna utnyttjas fullt ut måste antalet par-
keringsplatser kunna uppbringas. Enligt förslag till ny parkeringsnorm för Söl-
vesborgs kommun krävs 0,8 p-platser per bostad inom tätorterna.  

Parkering för planerad skolverksamhet ska i första hand anordnas inom mark för 
skoländamål. Förslagsvis uppförs den huvudsakliga besöks- och personalparke-
ringen i den västra delen av skoltomten. Personalparkering kan även ske på den 
södra delen av Kanehallsvägen, planlagd som gatumark, under förutsättningar 
att det inte hindrar framkomligheten till skolområdet. 

Varumottagning 
Varumottagning till den planerade skolan föreslås ske från Kanehallsvägen.  

Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 
Området ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. I samband 
med exploateringen kommer det allmänna VA-nätet att byggas ut inom området 
och införlivas i verksamhetsområdet. Planområdet kommer att behöva anslutas 
till en tryckstegrad vattenledning, för att ett tillfredsställande vattentryck ska 
kunna levereras till de nya hushållen. VA-ledningar ska dimensioneras för att 
kunna sätta ut brandposter i området. 

De två befintliga huvudvattenledningarna ligger inom område för allmän plats 
gata och natur.   

Dagvatten 
Dagvattnet inom området dimensioneras för att klara ett 10-årsregn, samt att 
säkerställa översvämningsvägar/ytor för ett 100-års regn, utan att byggnader 
tar skada. På grund av de föreslagna vattenskyddsområdena kan lokalt omhän-
dertagande inte förespråkas inom kvartersmark, utan allt vatten från planområ-
det måste tas omhand, fördröjas och ledas till allmänna dagvattenledningsnätet. 
I första hand leds dagvattnet till befintligt ledningsnät i väster och vid behov i  
öster. Kommunen utreder möjligheten att anlägga fördröjningsdammar väster 
om Kämpaslättsvägen. När denna är klar kan dagvattnet från planområdet ledas 
dit och behöver därmed inte belasta det centrala systemet söder om planområ-
det. 
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 I VA-utredning från Tyréns 2018-11-01 och reviderad dagvattenutredning, 
Tyréns 2019-09-02 föreslås ytavrinningen från naturmarken i norr (via avskä-
rande diken), och från vissa lokalgator ledas till ett centralt trappstegsdike och 
damm för fördröjning. Dagvattnet från de lokalgator som inte kan ledas till detta 
dike föreslås via ledningar ledas till diket längs med Blekingevägen. För att inte 
vattnet ska infiltrera måste samtliga diken och fördröjningsdammar utföras täta. 
Dagvattenanläggningarna utformas med fördel som öppna system som kan ut-
göra attraktiva element och bidra till områdets utemiljö. Dessa anläggningar ska 
utformas så att vattnet kan sedimentera och sanera eventuellt förorenade mas-
sor från vägdagvattnet och så att framtida drift och underhåll underlättas. 

Vid ett 100-årsregn antas både ledningar och fördröjningsmagasin stå fulla och 
det måste finnas ytor dit dagvattnet kan bredda vid dessa regn. Höjderna inom 
området är sådana att tillräckliga volymer endast kan skapas i den sydvästra de-
len där en naturlig lågpunkt finns. Här föreslås en översvämningsyta som kan 
nyttjas vid skyfall, som integreras med befintliga vägdiken och där infiltrering 
tillåts. Tillstånd måste sökas för infiltrationen. Området kommer fortsätta utgöra 
naturmark. En invallning mot kraftverket är nödvändig för att klara ett 100-års-
regn, läs mer om vallen under rubriken Skydd mot översvämning på sidan 30.  

 
Princip för dagvattenhantering inom området tillhörande den kompletterade dagvattenutredningen. 
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Fjärrvärme, el, tele och bredband  
Ledningar för fjärrvärme finns utbyggt i närområdet. Planområdet föreslås där-
för försörjas med fjärrvärme, för vilket en tryckstegringsstation krävs. En yta på 
5x5 m för teknisk anläggning (E) har därför avsatts vid skolområdet. 

I samband med exploateringen av området kommer ledningsnät för el, bredband 
m.m. byggas ut inom allmän platsmark inom planområdet. Även luftledningarna i 
väster kommer att markförläggas. Läs mer om detta under rubriken Elektromag-
netiska fält på sidan 37. 

Det finns goda förutsättningar för solenergi i området, vilket kan ses på solkar-
tan som finns på länsstyrelsens hemsida. Redan i projekteringen av nya byggna-
der bör hänsyn tas till placeringen av byggnaderna utifrån de mest gynnsamma 
förutsättningarna för solenergi, vilket i detta fall är parallellt med Blekingevägen. 
Optimal taklutning för solceller ligger inom spannet 20-50 grader.  

Avfallshantering 
Källsortering och sophantering ska ske på kvartersmark enligt den för tidpunk-
ten gällande kommunala standarden. Möjlighet finns att uppföra miljöhus för ge-
mensam sophantering. Vändzoner, gemensamma parkeringar, uppställningsytor 
etc. ska utformas så att renhållningsfordon har god framkomlighet. Även hämt-
ning av returpapper och förpackningar ska kunna ske på ett rationellt sätt. Om 
området skall kunna ha ett gemensamt sophus/återvinningsrum så krävs det att 
fastigheterna inte styckas av utan samtliga boenden måste ligga på samma fas-
tighet. Alternativt så får vägar och vändplaner dimensioneras så de är lämpade 
för renhållningsfordon. 

Posthantering 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till ar-
betsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation av villor och radhus 
ska postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus 
ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

I aktuellt planförslag kan det vara lämpligt att samla postlådorna för varje kvar-
ter längs med de nord-sydliga bostadsgatorna. Dialog om lämplig placering ska 
föras med PostNord, som även ska godkänna postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

Risker och störningar  

Trafikbuller  
Bullerberäkningar för Blekingevägen har gjorts med Buller Väg II från Trivector 
utifrån uppgifter om nuvarande trafikmängd (4618 fordon/dygn) och beräknad 
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trafikmängd år 2040 (ca 6060 fordon/dygn). Utifrån dagens trafikmängd och 
hastighetsbegränsning (60 km/h) ska minsta avstånd mellan vägmitt och bosta-
dens fasad vara minst 27 m för att riktvärdet 60 dBA inte ska överskridas. Trots 
att trafikmängden ökar fram till år 2040 beräknas bullernivåerna att minska på 
grund av att hastighetsbegränsningen sänks från 60 km/h till 40 km/h. Denna 
åtgärd kommer även vara positiv för bullernivåerna vid befintlig bostadsbebyg-
gelse söder om planområdet. 

Enligt planförslaget är avståndet mellan vägmitt och planerad bebyggelse minst 
30 meter. För att klara riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå vid uteplats för de bostäder som ligger ut mot Blekingevägen krävs bul-
lerreducerande åtgärder, se kompletterad bullerberäkning. Detta anordnas lätt-
ast med ett plank i anslutning till uteplatsen, vilket även har till funktion att visu-
ellt avgränsa uteplatsen och skapa en skyddad utemiljö. Detta regleras genom 
planbestämmelse (b1). Enligt beräkningarna måste ett plank vara ca 2 m högt för 
att klara riktvärdet. En annan åtgärd är att anordna en alternativ uteplats på en 
sida av huset där ljudmiljön inte är så störd av Blekingevägen. 

Skoltomten ligger ca 30 m från Blekingevägens mitt. Ljudnivån 50 meter från 
vägmitt uppgår till mellan 49-56 dBA ekvivalent ljudnivå beroende på vad mar-
ken mellan vägen och skolgården utgörs av för material (hård eller mjuk mark). 
För att säkra att riktvärdena för skolgård (50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 
maxnivå) efterlevs bör bullerreducerande åtgärder göras, se kompletterande 
bullerutredning. Med en 1,5 m hög skärm ca 3 m från vägkant kan bullernivån re-
duceras till 46 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på skolgården. Pla-
ceras istället skolbyggnaden parallellt med Blekingevägen i den sydöstra delen 
av skolområdet kan ljudnivån norr om byggnaden sjunka till under 40 dBA ekvi-
valent och 49 dBA maximal ljudnivå. Beroende på hur hög skolbyggnaden görs 
kan ljudnivån sänkas ytterligare. (I beräkningarna har skolbyggnaden getts en 
höjd av 5 meter.) I plankartan reglerar planbestämmelse att skolbyggnaden ska 
placeras och utformas så att gällande riktvärden för ljudnivå på skolgård kan ef-
terföljas (p2). Om byggnaden delas upp i flera olika volymer med avstånd emel-
lan, ska plank eller liknande sättas upp för att inte buller ska nå skolgården. 
Planken måste då vara 2 meter höga för att riktlinjerna ska hållas. 

Verksamhetsbuller 
I den sydvästra delen av planområdet föreslås bostadsbebyggelse ca 100 meter 
från befintligt ställverk. Genomförda mätningar visar att ljudnivån från ställver-
ket uppgår till ca 46 dBA vid gränsen till föreslagen byggrätt för bostäder. Ljud-
nivån överstiger precis de riktvärden som Boverket anger för externt buller un-
der kvällar, nätter och helgdagar, se under Industri- och verksamhetsbuller på si-
dorna 20-21. Mellan ställverket och berörda bostäder kommer en vall uppföras 
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för att minska risken för översvämning av ställverket. Vallen blir ca 1,5 meter hög 
och kommer även att bidra till att reducera bullret från ställverket för intillig-
gande bostäder. Om inte vallen dämpar bullernivåerna tillräckligt kan ytterligare 
bullerskyddsåtgärder utföras, exempelvis bullerplank i ställverkets fastighets-
gräns.  

Elektromagnetiska fält 
Delar av bebyggelsen i den västra delen av planområdet hamnar inom säkerhets-
avstånd avseende elektromagnetisk strålning. För den berörda marken finns be-
stämmelse om att bygglov för bostäder inte får ges inom 50 meter från luftled-
ning förrän ledningen förlagts i mark (a1).  

När ledningen förlagts i mark minskar de rekommenderade säkerhetsavstånden 
från 50 meter till 12 meter. Avståndet mellan planerat ledningsstråk (i mark) och 
föreslagen byggrätt är minst 27 meter. När luftledningen förlagts i mark kan där-
med bygglov beviljas även inom de delar av planområdet som omfattas av villkor 
för bygglov.  

Översvämning 
En avrinningsanalys har genomförts i samband med VA-utredningen. Dagvatten 
från planområdet kommer i första hand att avledas mot Blekingevägen och se-
dan mot väster. I väster finns ett ställverk som inte får riskeras att översvämmas. 
Enligt planförslaget ska en vall uppföras öster om ställverket för att minska ris-
ken för översvämning, läs mer under rubriken Skydd mot översvämning på sidan 
30.   

Den befintliga bebyggelsen på andra sidan Blekingevägen ligger lägre än plan-
området och det finns också en risk att avrinning vid skyfall når dessa fastig-
heter.  

Vid kraftigare skyfall kommer vattnet i första hand att ta sig över Blekingevägen. 
I projektering av området rekommenderas att man detaljstuderar var vattnet 
kan ta sig över och var en översvämning vid ett extremt skyfall skulle göra 
minsta möjliga skada. Det kan då visa sig att till exempel ytterligare invallning av 
kraftverket är nödvändig. Höjdsättning ska göras så att inga instängda områden 
skapas och husen ska ligga högre än omgivande gatumark. 
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GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2020. 

Byggnation av gator och bebyggelse beräknas kunna inledas under 2020/2021. 
Det nordvästra kvarteret som berörs av säkerhetsavstånd från luftledningar kan 
bebyggas först efter det att ledningarna grävts ned.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genom-
förandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fas-
tighetsägare inom planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med pla-
nen 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. 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemen-
samt behov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på 
plankartan utgörs av Väg, Gata och Natur. Huvudmannen ansvarar för den all-
männa platsmarkens utbyggnad, drift och underhåll.  

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Planområdet utgörs huvudsakligen av fastigheterna Sölvesborg 5:1 och 5:53 
som ägs av Sölvesborgs kommun. Kvartersmark inom planområdet kommer att 
styckas av till mindre fastigheter i samband med planens genomförande. 

Beroende på vilken typ av bostäder som byggs i området kan det bli aktuellt att, 
genom lantmäteriförrättning, bilda gemensamhetsanläggningar för parkering, 
miljöhus mm i området. I förrättningen regleras hur stor andel av anläggningarna 
som ska tillhöra respektive fastighet och hur kostnaderna för gemensamhetsan-
läggningens drift, underhåll och upplåtet utrymme ska fördelas. Förrättning ska 
initieras av exploatören/de boende. 
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Fastighetskonsekvenser  
Planens genomförande berör endast fastigheterna Sölvesborg 5:1 och 5:53, och 
bedöms inte innebära några konsekvenser för omgivande fastigheter.  

Enligt planförslaget övergår ca 56 500 m2 till kvartersmark för bostäder inom 
fastigheten Sölvesborg 5:1, och ca 6 500 m2 övergår till kvartersmark för bo-
stad/skola. Allmän platsmark inom planområdet kommer även i fortsättningen 
att tillhöra Sölvesborg 5:1 respektive 5:53. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning för av-
styckning. Avstyckade fastigheter kommer att säljas genom kommunala tomt-
kön.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för och 
kommer att tas ut som planavgift vid bygglovsgivning.  

Kommunala utbyggnadskostnader 
Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark i området. Kommunen 
utför och bekostar även utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet genom avtal 

Gula områden (bostä-
der) och rött område 
(skola) visar områden 
som avyttras från fas-
tigheten Sölvesborg 
5:1. Observera att 
sammanställningen 
inte är bindande för 
kommande lantmäte-
riförrättning.  
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som reglerar utförandet. Efter slutbesiktning överlåts VA-anläggningen till Söl-
vesborg Energi genom ett överlåtelseavtal. Övrig teknisk infrastruktur såsom el 
och opto, anläggs av respektive ledningsägare.  

Kostnaden för markförläggningen av luftledningen fördelas mellan Sölvesborgs 
kommun och Sölvesborg Energi. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvar-
tersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella komplette-
rande geotekniska eller andra erforderliga utredningar.  

Anslutningsavgifter för samtliga ledningsslag tas ut av respektive ledningsägare. 

Tekniska frågor 

Ledningsrätt/servitut 
Nya ledningsnät föreslås placeras i allmän plats för vilken kommunen är huvud-
man. För att säkerställa rätten till de nya ledningsnäten kan ledningsrätt alterna-
tivt servitut sökas. I de fall detta skulle behövas så ska exploatören ansöka och 
svara för kostnader för bildande av ledningsrätt för den anlagda VA-
anläggningen till förmån för VA-huvudmannen. 
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