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Hur samrådet har bedrivits 
Ärendet har under samrådet handlagts med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen 2010:900.  

Samrådet har enligt byggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 106 
genomförts under tiden 2019-01-14 till 2019-02-04. 

Myndigheter och förvaltningar samt berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckningen har beretts tillfälle att yttra sig genom att 
planhandlingar har översänts till dem. Planförslaget har varit tillgängligt på 
Stadshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden.  

Sammanlagt har 18 yttranden inkommit från myndigheter, bolag och 
föreningar mm, varav 3 är utan erinran. Från allmänheten har 136 skriftliga 
yttranden kommit in under samrådstiden, varav 5 är positiva till 
planförslaget.  

Inkomna yttranden under samrådstiden 
Utan erinran 
1. Räddningstjänsten   2019-01-15 
2. Weum Gas AB   2019-01-17 
3. E.ON Energidistribution AB  2019-01-31 

Synpunkter från regionala och statliga instanser 
4. Länsstyrelsen   2019-02-12 
5. Lantmäterimyndigheten   2019-01-25 
6. Trafikverket   2019-01-28 
7. Polismyndigheten   2019-01-28 
8. Skogsstyrelsen   2019-02-04 

Yttranden från kommunala nämnder, bolag m.fl. 
9. Västblekinge Miljö AB   2019-01-18 
10. Sölvesborg Energi   2019-02-04 
11. Miljöförbundet Blekinge Väst  2019-02-14 

Intresseorganisationer, föreningar, politiska partier m.fl. 
12. Vänsterpartiet i Sölvesborg  2019-01-28 
13. SoL-partiet   2019-01-31 
14. Fornminnesföreningen   2019-01-31 
15. Naturskyddsföreningen i Sölvesborg  2019-01-31 
16. Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg  2019-02-04 
17. Centerpartiet i Sölvesborg  2019-02-05 
18. Liberalerna    2019-02-09 
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Skrivelser från sakägare, bostadsrättshavare och övriga enskilda 
Då samrådsredogörelsen är ett offentligt dokument som publiceras på kommunens 
hemsida anges endast initialerna på de privatpersoner som lämnat synpunkter.

19. VS 2019-01-25 
20. MM 2019-01-27 
21. LG och JG 2019-01-27 
22. MH 2019-01-27 
23. SES och GSS 2019-01-28 
24. RA 2019-01-27 
25. IW 2019-01-27 
26. SJ 2019-01-27 
27. RB 2019-01-26 
28. IA 2019-01-25 
29. AM 2019-01-28 
30. RN 2019-01-28 
31. SJ 2019-01-28 
32. KF 2019-01-29 
33. IL och KL 2019-01-29 
34. AN 2019-01-29 
35. NW 2019-01-29 
36. PN 2019-01-31 
37. KT 2019-01-31 
38. KS 2019-01-31 
39. BR 2019-01-31 
40. AJ och KJ 2019-01-31 
41. KK och HB 2019-01-31 
42. BE 2019-01-30 
43. HI 2019-01-31 
44. JS 2019-01-31 
45. JM 2019-01-31 
46. Fam P 2019-01-31 
47. AR 2019-01-31 
48. KM 2019-01-30 
49. ÅM 2019-01-30 
50. LB 2019-01-30 
51. GB (2 yttranden) 2019-01-30 
52. AB 2019-01-30 
53. ME 2019-01-30 
54. MW 2019-01-30 
55. AR 2019-01-30 
56. TB 2019-01-30 
57. KÅ 2019-01-30 
58. AN 2019-01-30 
59. A 2019-01-30 
60. IL, MBL, TN och  
      KE 2019-01-30 
61. AL 2019-01-30 
62. MA 2019-01-30 
63. MF 2019-01-30 

64. RW 2019-01-30 
65. MM 2019-01-30 
66. BS och GS 2019-01-30 
67. AL 2019-01-30 
68. JJ 2019-01-30 
69. BE 2019-01-30 
70. AS 2019-01-30 
71. KB 2019-01-30 
72. LL 2019-01-30 
73. JL 2019-01-30 
74. AB 2019-01-30 
75. CR med familj 2019-01-30 
76. AH 2019-01-30 
77. BE 2019-01-30 
78. JH 2019-01-30 
79. MD 2019-01-30 
80. MG och TG 2019-01-31 
81. LF 2019-01-29 
82. KB och JB 2019-01-29 
83. SF och CF 2019-01-29 
84. BJ och IJ 2019-01-29 
85. EH och CH 2019-01-29 
86. PL 2019-01-29 
87. Anonym 2019-01-29 
88. GR 2019-01-29 
89. HFS 2019-02-01 
90. KC 2019-02-01 
91. LJ 2019-02-01 
92. HD 2019-02-01 
93. SH 2019-01-31 
94. GBE, VE, KE och  
       TC 2019-02-01 
95. AP 2019-02-01 
96. TK 2019-02-01 
97. PA 2019-02-01 
98. KJ 2019-02-01 
99. BO och GBO 2019-02-01 
100. HM (två  2019-02-02 och 
         yttranden) 2019-02-03 
101. LS 2019-02-02 
102. CC 2019-02-02 
103. JÅP 2019-02-02 
104. GP 2019-02-02 
105. AO 2019-02-02 
106. AJ 2019-02-02 
107. TS och LS 2019-02-02 
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108. MO 2019-02-02 
109. NL 2019-02-02 
110. TF 2019-02-03 
111. EK 2019-02-03 
112. PL 2019-02-03 
113. LA 2019-02-03 
114. LL 2019-02-03 
115. CP 2019-02-03 
116. IJ 2019-02-03 
117. PÖ och JÖ 2019-02-03 
118. JA 2019-02-03 
119. JK 2019-02-03 
120. MB 2019-02-03 
121. RA 2019-02-03 
122. IB 2019-02-03 
123. MF 2019-02-03 
124. VL 2019-02-03 
125. JN och MS 2019-02-03 
126. EO och MO 2019-02-03 
127. IW 2019-02-03 
128. BMA (två  2019-02-03 och 
        yttranden) 2019-02-05 
129. IO 2019-02-01 

130. LK 2019-02-01 
131. ME 2019-02-04 
132. IS (två yttranden)2019-02-03 
133. IF 2019-02-03 
134. MS 2019-02-04 
135. GL med familj 2019-02-04 
136. ME 2019-02-04 
137. Fam på G-v  2019-02-04 
138. KP med familj 2019-02-04 
149. KL och HL 2019-02-04 
140. GO och AN 2019-02-04 
141. AM och DH 2019-02-04 
142. RP och MK 2019-02-04 
143. AS 2019-02-04 
144. EA 2019-02-04 
145. IH 2019-02-04 
146. GB 2019-02-04 
147. BN 2019-02-04 
148. JR 2019-02-04 
149. LAI 2019-02-04 
150. JH 2019-02-05 
151. EN 2019-02-07

 

Instanser utan erinran 

1. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att erinra 

2. Weum Gas AB 
Weum Gas har inga ledningar eller anläggningar i aktuellt område och har 
därmed inget att erinra i rubricerad detaljplan. 

3. 3. E.ON Energidistribution AB 
E.ON har tagit del av inkomna handlingar och konstaterar att området inte 
berör vårt koncessionsområde för elnät och inte heller berör våra 
regionnätsledningar som ligger ca 250 m från området. E.ON tar därmed 
inte ställning till planförslaget. 
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Yttranden från regionala och statliga instanser 

4. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta 
i det fortsatta planarbetet.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär betydande 
miljöpåverkan då en del av ett naturvärdesobjekt tas i anspråk och 
planförslagets närhet till en skyddsklassad art kan ge påverkan på denna. 
För att inte den skyddsklassade arten ska påverkas behöver denna utredas 
vidare.  

Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och omfattning.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, buller, 
dagvatten, grundvatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges ovan under rubriken ”undersökning om betydande 
miljöpåverkan samt även nedan under rubriken ”natur” för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintresse 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller Natura 2000-
områden. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Buller 
De bullerberäkningar för Blekingevägen som redovisas visar endast på 
vilket minsta avstånd från vägmitt som bostäder kan uppföras för att klara 
riktvärdet 60 dBA vid fasad. Länsstyrelsen saknar uppgifter om hur 
riktvärden för uteplats ska kunna innehållas och hur bullersituationen vid 
den planerade skolan ser ut. Enligt naturvårdsverkets vägledning om buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik bör de ytor som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet klara 50 dBA som ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA som maximal ljudnivå. På övriga ytor är riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. Länsstyrelsen håller med 
Trafikverket i sitt resonemang om att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överskrids. 
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Förorenad mark 
Länsstyrelsen kan inte i planbeskrivningen urskilja att frågan om 
förorenade områden har beaktats i planprocessen trots att länsstyrelsen i 
samrådsyttrande daterat 2018-11-13, om undersökning av betydande 
miljöpåverkan, lämnat information om förorenade områden i anslutning till 
planområdet. Då detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag 
planen vunnit laga kraft och det faktum att den även efter denna period 
kommer att vara aktuell kan det inte uteslutas att frågor väcks om 
förorenade områden har beaktats vid framtagandet av planen. 
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör noteras att frågor om 
förorenade områden har beaktats i planprocessen. 

Dagvatten 
Länsstyrelsen ser positivt till att dagvatten hanteras som en resurs i 
dagvattenutredningen istället för ett problem som måste bortskaffas. 
Föreslagen lösning är anpassad efter markförutsättningarna samtidigt som 
de kan ge mervärden för människor och gynna arter som behöver 
småvatten. Tyvärr sker detta på bekostnad av andra höga naturvärden när 
den föreslagna översvämningsytan är placerad på mark med höga 
naturvärden. Det är otydligt om träden kommer fällas för att ge plats till en 
gräsbevuxen damm eller om det är tänkt att träden ska översvämmas. Ska 
träden översvämmas saknas en bedömning av hur nuvarande höga 
naturvärden påverkas av att översvämmas av dagvatten med oregelbundna 
intervaller.  

Dagvattenutredningen tar inte hänsyn till att planområdet ligger på en 
viktig grundvattenförekomst. Grundvattenytan ligger högt (1 meter under 
markytan) och marken har överlag god infiltrationsförmåga. Detta gör att 
grundvattnet riskerar att förorenas om det sker en olycka, spill eller annan 
händelse som kan förorena dagvattnet eller infiltrera ner direkt. 

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma på att det inte går att kräva 
infiltration på privata fastigheter med stöd av LOD (Lokalt 
omhändertagande om dagvatten). Dag- och dränvattenhanteringen bör 
därför ta hänsyn till att fastighetsägare väljer att avleda detta till det 
allmänna nätet. 

Grundvatten 
Länsstyrelsen saknar ett antal beaktanden i ansökan. 

Planområdet befinner sig ovanpå en grundvattenförekomst som utgör 
dricksvattentäkt för Sölvesborg. I planområdet är jordtäcket över 
grundvattenförekomsten tunt, med berg i dagen strax norr om området. 
Hydrogeologiskt betyder det att sårbarheten för grundvattnet är hög till 
extremt hög här, och planens genomförande kan potentiellt påverka 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.  

Vattenförekomsten är stor och är prioriterad i länets 
vattenförsörjningsplan. Den påverkas av flertalet olika källor, både 
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punktvisa och diffusa, och totalt kan planens genomförande bidra till att 
miljökvalitetsnormen för förekomsten inte följs.    

Vad gäller stycket om Vatten i checklistan, kan planen medföra förändring 
av grundvattnets kvalitet, mängd eller frekvens. Planbeskrivningen anger 
att infiltrationsmöjligheten är överlag god, vilket innebär att den yta som 
tas i anspråk för bebyggelse minskar infiltrationsytan samt att de 
föroreningar som bebyggelse medför har relativt snabb väg till 
grundvattnet.  

Planens påverkan på övergripande miljöeffekter: Planens genomförande 
har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller 
program medför, i och med att grundvattenförekomsten sträcker sig över 
hela Sölvesborgshalvön (och vidare). All påverkan på grundvattnet blir 
kumulativ och har ett stort antal påverkanskällor, så det är av hög vikt att 
var och en av dessa påverkanskällor gör så litet avtryck som möjligt.  

Länsstyrelsen anser att planens påverkan på grundvatten behöver utredas 
bättre och sättas i perspektiv till den totala belastningen på 
grundvattenförekomsten. 

MKN 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara 
miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen utsedd 
myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.  

”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska 
vara så ren att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. För att uppnå detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. 
Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 
miljökvalitetsnormerna. 

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT 
m.m.) och ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns 
miljökvalitetsnormer för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det 
råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten). Länsstyrelsen 
anser att text om MKN bör utvecklas i det kommande planarbetet vad 
gäller recipienten och dess status. Information om status finns att hitta på 
https://viss.lansstyrelsen.se/ 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, 
järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även 
omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar i de största 
kommunerna.  

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Mellankommunala och regionala frågor bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till ÖP 
Enligt översiktsplan Sölvesborgs kommun 2010 reviderad 2016 är 
planområdet utpekat som område för bostäder. Planförslaget bedöms följa 
översiktsplanens intentioner.  

Naturmiljö 
Del av det detaljplanerade området är klassat som hedädellövskog och 
inom området för detaljplanen finns flera skyddsvärda träd. Grova, gamla 
eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. 
Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade 
arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto 
fler arter kan det utgöra livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika 
miljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör 
grunden för trädens stora biologiska mångfald. Eken är det trädslag som 
hyser flest arter, över 1500, varav mer än 500 arter utgörs av hotade arter. 

I närområdet till det detaljplanerade området finns registrerade 
förekomster av en skyddsvärd och säkerhetsklassad art. Det måste vidare 
undersökas vilken betydelse det berörda området har för arten. 

Det mest problematiska är att det naturvärdesobjekt som Skogsstyrelsen 
inventerat och avgränsat i planområdets västra del delvis kommer att tas i 
anspråk för bebyggelse. Överlappet är ganska litet men ändå olyckligt. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör anpassat bebyggelsen efter 
naturvärdesobjektets avgränsning, och planlägga hela den skyddsvärda 
skogen som naturmark.  

Kulturmiljö 
Under remisstiden, har det kommit fram uppgifter om att hittills 
oregistrerad sträcka av Kungsvägen (Via Regia) kommit fram inom 
planområdet. Vägsträckningen är från medeltiden och kan ha ett högt 
kulturhistoriskt värde, det vore önskvärt om hänsyn kan tas till denna och 
vägen kan sparas vid exploatering. Eventuellt kan delar av vägen visas 
utgöra fornlämning, särskilt tillstånd enligt Kulturmiljölagen behöver i så 
fall sökas innan exploatering. Detta görs hos Länsstyrelsen. 

Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg 
för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, 
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen 
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs. 

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett 
förändrat klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare 
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nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande 
havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och 
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys 
av relevanta klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad 
nederbörd kan medföra översvämningsrisk från höga flöden i närliggande 
vattendrag, om intensiva värmeböljor kan innebära problem med 
överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning kan 
medföra en permanent översvämning av hela eller delar av planområdet. 
Analysen bör sedan ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, 
samt vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i 
planförslaget för att möta effekterna av ett förändrat klimat. 

Energihushållning 
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt 
denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. 

I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar 
energianvändning på främst tre sätt: 

 Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och 
infrastruktur. 

 Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom 
effektiv användning och användning från förnybara källor. 

 Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor. 

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, 
parkeringsnorm, avstånd till kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att 
försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med fjärr-/närvärme och 
solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning. 

Trafikfrågor 
Samråd har genomförts med trafikverket. Planområdet ligger utmed 
Blekingevägen öster om befintlig cirkulationsplats. Kommunen är 
väghållare för aktuell del av Blekingevägen. 

Om ett genomförande av planförslaget skulle medföra behov av 
kapacitetshöjande åtgärder inom det statliga vägnätet så är det kommunen 
och/eller exploatören som ansvarar för att bekosta sådana åtgärder. Se 
Trafikverkets separata yttranden till kommunen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Fornlämningar 
Ur kulturmiljösynpunkt har Länsstyrelsen ingen erinran. Det finns inga 
noterade fornlämningar inom planområdet. Om fynd påträffas vid 
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markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas 
i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

Kommentarer 
Miljöförbundet har varit ute i området för att lokalisera den 
skyddsklassade arten utan att hitta något. Det kan konstateras att 
området inte har höga naturvärden kopplade till fågellivet. Detta har 
rapporterats till länsstyrelsen. 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats för att undvika intrång i 
området med höga naturvärden. Även ett skyddsavstånd hålls mot 
det utpekade naturvärdesobjektet. Enstaka skyddsvärda träd ligger 
dock fortfarande inom planområdet och kommer därmed att vara 
tvungna att tas ned i samband med exploatering. Utifrån den 
reviderade utbredningen av bebyggelseområdet och resultatet av 
inventeringen av skyddsklassad art har länsstyrelsen gjort 
bedömningen att planen inte längre medför betydande 
miljöpåverkan. Det finns därmed inte längre något krav på 
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. Planbeskrivningen 
kompletteras dock med ett avsnitt gällande kompensationsåtgärder 
för ianspråktagande av naturmark. 

Bulleraspekterna vid skola och uteplats har studerats vidare. För att 
klara kravet på 50 dBA vid skolgården krävs antingen en skärm på 1,5 
m längs med Blekingevägen. Alternativt kan skolbyggnaden placeras 
så att den naturligt bildar en skärm mot vägen. Ljudmiljön på 
skolgården kan då utan problem komma under 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maxnivå. För att klara bullerkraven på 55 dBA 
vid uteplats uppförs enklast en skärm i anslutning till uteplatsen. 
Denna fungerar då även som ett visuellt skydd så att uteplatsen blir 
ostörd. En skärm på 1,5 m vid uteplatsen ger en bullernivå på 49-55 
dBA beroende på om man står eller sitter. Skärmar vid uteplats är 
vanligen högre än 1,5 m vilket ger än bättre ljudmiljö. Krav på 
bullerreducerande åtgärder införs på plankartan och informationen 
ovan införs i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen uppdateras med information om potentiellt 
förorenad mark.  

I normalfallet kommer magasinen längs med Blekingevägen och 
invallningsytan att stå torra. Det är endast för att klara av att hantera 
ett 100-årsregn som ytan i den sydvästra delen av planområdet 
reserveras för dagvattenhantering i plankartan. Detta är en naturlig 
lågpunkt i området och skulle därmed troligen översvämmas vid ett 
100-årsregn redan idag. Invallning föreslås för att skydda ställverket 
och Blekingevägen mot översvämning. Träden avses inte tas ned och 
det bedöms att de höga naturvärdena inte påverkas. 
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Dagvattenutredningen har kompletterats utifrån det reviderade 
planförslaget och vad gäller risken för påverkan på grundvattnet, 
Tyréns 2019-09-02. Med i beaktande är även restriktioner kopplade 
till föreslagna vattenskyddsområden i området och därmed 
förutsättningarna för att inte använda LOD. Att föra bort allt 
dagvatten från området innebär en minskad grundvattenbildning. I 
den kompletterade dagvattenutredningen konstateras att 
planområdets area och tillrinningsområde utgör en väldigt liten del 
för hela grundvattenmagasinet och att påverkan därmed inte blir så 
stor. 

Planbeskrivningen har kompletterats gällande eventuell påverkan på 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

Avsnittet om MKN har kompletterats med uppgifter om recipienten 
och dess status. 

Det reviderade förslaget har justerats utifrån vägsträckningen som 
eventuellt utgör del av Kungsvägen (Via Regia). På så sätt kan större 
delen av den befintliga stigen bevaras. I den sydvästra delen ligger 
den dock kvar inom kvartersmark. 

Kommunen ser inte att exploateringen skulle medföra behov av 
åtgärder på det statliga vägnätet. Närmast liggande statliga vägar är 
väg E22 och Kämpaslättsvägen. 

 

5. Lantmäterimyndigheten i Blekinge län 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon 
fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten 
väljer att särskilt belysa följande frågeställningar.  

Plankarta och grundkarta  
Bestämmelserna p1 och p2 är otydliga avseende begreppet ”granne”. Ett 
förtydligande är önskvärt då begreppet kan tolkas på olika sätt.   

För att uppgifterna i grundkartan ska vara korrekta bör den inte vara äldre 
än tre månader. Uppgift om aktualitet för grundkartan saknas.   

Organisatoriska samt ekonomiska frågor  
I genomförandebeskrivningen saknas information om ansvar samt 
bekostande av utbyggnad/ändring av övrig teknisk försörjning förutom 
vatten och avlopp. Vilken part ansvarar och betalar exempelvis för 
markförläggning av luftledning? Gällande de två huvudvattenledningar som 
nämns framgår det inte inom vilken markanvändningstyp dessa är belägna. 
Är det inom kvartersmark bör u-område finnas inom dessa områden. 

Under rubriken Ansökan om Lantmäteriförrättning står att kommunen 
ansöker och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. Det är otydligt 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2019-09-23 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

12(79) 
 

Samrådsredogörelse 

huruvida skrivelsen enbart avser de åtgärder som är beskrivna i 
planförslaget eller samtliga förrättningsåtgärder som kan hänföras till 
plangenomförandet.   

Det bör framgå om anslutningsavgifter för VA är tänkt att tas ut.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Avseende förslag på gemensamma anläggningar såsom parkering, miljöhus 
etc. aktualiseras frågan om gemensamhetsanläggning. Av planhandlingarna 
bör det framgå kring de bestämmelser som finns vid inrättande av 
gemensamhetsanläggning, såsom ersättning för upplåtet utrymme, 
kostnader för drift och underhåll mm.   

I planhandlingarna framgår att utbyggnad av ledningsnät för VA, el mm ska 
ske. Information om hur rätten för dessa ledningar avses säkras saknas 
dock.   

Övrigt  
I genomförandebeskrivningen nämns att planens genomförande endast 
berör Sölvesborg 5:1 och 5:3, vilket inte torde vara korrekt. Det bör väl vara 
Sölvesborg 5:53 istället för 5:3? 

Kommentar 
Planbestämmelserna om placering ändras så att begreppet granne 
tas bort. Plankartan kompletteras med datum för grundkartans 
upprättande. 

Huvudvattenledningarna ligger inom gatu- och naturmark och u-
område behövs därmed inte. Detta samt ovan angivna 
frågeställningar förtydligas i planbeskrivningen.  

Berörda fastigheter är mycket riktigt del av Sölvesborg 5:1 och 5:53. 
Planbeskrivningen uppdateras. 

 

6. Trafikverket 
Vägar 
Planområdet ligger utmed Blekingevägen öster om befintlig 
cirkulationsplats. Kommunen är väghållare för aktuell del av 
Blekingevägen. 

Trafikverket delar kommunens bedömning gällande kapaciteten på 
Blekingevägen. Trafikverket vill dock påtala att om ett genomförande av 
planförslaget skulle medföra behov av kapacitetshöjande åtgärder inom det 
statliga vägnätet så är det kommunen och/eller exploatören som ansvarar 
för att bekosta sådana åtgärder. 

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas 
så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs.  
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Färdmedelsfördelning 
Trafikverket ser positivt på planförslagets åtgärder gällande tillgänglighet 
till kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik inom och i angränsning till 
planområdet. 

Kommentar 
Kommunen ser inte att exploateringen skulle medföra behov av 
åtgärder på det statliga vägnätet. Närmast liggande statliga vägar är 
väg E22 och Kämpaslättsvägen. 

Bulleraspekterna har studerats vidare och bullerutredningen har 
uppdaterats. 

7. Polismyndigheten 
Polismyndigheten, genom lokalpolisområde Karlshamn, saknar i planen 
begreppet "Trygghet" och beaktande av den situationella 
brottspreventionen. Att känna sig trygg, är ett grundläggande behov för 
människor. En upplevd trygghet höjer kvalitén i våra livsmiljöer. För att 
uppnå en trygg miljö, bör man ta hänsyn till flera olika aspekter för att nå 
målet med hjälp av en god samhällsplanering.  

Situationellt brottsförebyggande arbete, handlar om hur fysiska miljöer kan 
utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Detta 
bygger precis som övrig situationell prevention på att en specifik plats eller 
situation kan påverka en person att begå brott. Genom att bygga på rätt 
sätt, företrädesvis genom att ha med dessa aspekter redan i 
planeringsfasen, eller genom att förändra den fysiska omgivningen via olika 
åtgärder kan man försvåra för potentiella gärningspersoner och på så sätt 
förebygga brottslighet. Situationen brottsprevention kan handla om till 
exempel arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om 
mindre förändringar så som att skymmande buskage tas bort eller att 
belysningen förbättras på en otrygg eller brottsdrabbad plats. 

Kommentar 
Ett avsnitt om trygghet och brottsförebyggande arbete förs in i 
planbeskrivningen. 

 

8. Skogsstyrelsen 
Planområdet är beläget inom en utpekad värdetrakt där skyddsvärd 
skogstyp är ädellövskog. Västra och nordligaste delen av berört område är 
dessutom registrerat som område med höga naturvärden och här finns 
flera skyddsvärda träd.  
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Skogsstyrelsen anser att 
större hänsyn ska tas till 
dessa naturvärden. Planerad 
bebyggelse i nordligaste 
delen av planområdet är 
belägen inom området med 
höga naturvärden. 
Bebyggelse i denna del 
riskerar att förstöra områdets 
höga naturvärden.  

Skogsstyrelsens bedömning 
är att hela 
naturvärdesobjektet ska 
undantas från 
exploatering/bebyggelse, 
inklusive en lämnad kantzon 
för att skydda trädens rötter. 
Se markering ritad med röd 
linje samt pil på bifogad karta. 

Kommentar 
Planförslaget har omarbetats för att undvika intrång i område med 
höga naturvärden. Bebyggelsen ligger nu med ett skyddsavstånd mot 
det utpekade naturvärdesobjektet. 

 

Yttranden från kommunala nämnder, bolag m.fl. 

9. Västblekinge Miljö AB 
Hämtning av hushållsavfall skall normalt ske vid fastighetsgräns till varje 
enskild fastighet. I radhusområdet saknas vägar och vändplaner lämpade 
för renhållningsfordon. Om området skall kunna ha ett gemensamt 
sophus/återvinningsrum så krävs det att fastigheterna inte styckas av utan 
samtliga boenden måste ligga på samma fastighet. Alternativt så får vägar 
och vändplaner dimensioneras så de är lämpade för renhållningsfordon. 

Framkomligheten för renhållningsfordonen är viktig. Vändplaner bör 
dimensioneras med en diameter på minst 18 meter. 

Området är starkt kuperat, vid snö och halka kan detta leda till att 
avfallhämtning inte går att utföra innan området är halkbekämpat. 

Avfallsutrymmen vid skolan bör planeras så att ingen körning behöver 
göras i områden där elever eller personal vistas. Detta gäller även för 
fordon som skall tömma eventuella fettavskiljare.  
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Kommentar 
Planen är i den nordöstra delen flexibel för att möjliggöra många 
typer av boende. Framkomligheten för renhållningsfordon ska 
beaktas vid projekteringen av området. Alla utritade vändplaner 
håller minst 18 meters diameter. Ovanstående information om 
hämtning av avfall i radhus- och skolområdet införs i 
planbeskrivningen. 

 

10. Sölvesborg Energi 
Teknisk försörjning 
Rubriken Vatten och avlopp bör, där dagvatten står efter som egen rubrik, 
ersättas med Vatten och spillvatten, eftersom dagvatten går in under 
termen avlopp. 

Vattenförsörjning 
Planområdet kommer att behöva anslutas till en tryckstegrad 
vattenledning, för att ett tillfredsställande vattentryck ska kunna levereras 
till de nya hushållen. 

Dagvatten 
Dagvattenutredningen visar att dagvattnet ska släppas i sydvästra delen 
ner i befintlig ledning genom stadskärnan. Det bästa är om vi kan leda detta 
vatten västerut till södra delarna av kämpaslätten. Detta är i nuläget under 
utredning. 

Fjärrvärme, el, tele och bredband 
Ledningarna för fjärrvärme ligger längs Blekingevägens södra sida och inte 
som det står i beskrivningen på norra sidan. Vad det gäller fjärrvärmen så 
bör man reservera en yta på 5x5 m för tryckstegringsstation. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen utför och bekostar utbyggnaden av vatten- och avloppsnät i 
området genom ett avtal som reglerar utförandet och överlåter senare VA-
anläggningen till Sölvesborg Energi genom ett överlåtelseavtal. 

Utöver dessa kommentarer har Sölvesborg Energi inget ytterligare att 
tillägga gällande den tekniska försörjningen som berör vätten, spillvatten 
och dagvatten utöver det som framgår av samrådshandlingar och 
planbeskrivning 2018-12-03 (Dnr 2008/430). 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras vad gäller rubrikerna, information om 
tryckstegrad vattenledning och fjärrvärmeledningarnas lokalisering. 
Information om avtal införs också. Plankartan kompletteras med yta 
för tryckstegringsstation för fjärrvärme efter överenskommen 
placering med SEVAB. 
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11. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Generella synpunkter 

Redan tidigt i planprocessen stod det klart att denna detaljplan tar en 
värdefull tätortsnära bokskog i anspråk. Det framgick på möten som 
kommunekologen deltog i och där både tjänstemän och ledamöter i 
byggnadsnämnden deltog. Skogsområdet nyttjas av allmänheten som ett 
ströv-/friluftsområde och har så höga naturvärden att delar av området 
klassats som naturvärden av Skogsstyrelsen. Allt detta redovisas på ett 
adekvat sätt i planhandlingarna. Därför fanns också en mer eller mindre 
uttalad tanke om att kommunen samtidigt skulle skydda bokskogen på 
andra sidan Kanehallsvägen, det vill säga området runt Kanehall. Även 
detta område är bokdominerad skog med höga (högre) natur- och 
friluftslivsvärden.  

Miljöförbundet förespråkar att denna tanke åter väcks till liv och inarbetas i 
detaljplanen inför granskningen. Alternativt att kommunen skyddar 
Kanehall-området genom skydd enligt 7 kap. miljöbalken. På så sätt erhålls 
en balans mellan exploatering och det långsiktiga bevarandet av värdefulla 
tätortsnära skogar. Tätortsnära natur- och strövområden har i forskning 
visats vara mycket viktig för människors hälsa och välmående. De är också 
en viktig tillgång för skolor och förskolor samt en del i den gröna 
infrastrukturen. Miljöförbundet föreslår (utifrån den klassiska devisen om 
att plantera två träd för varje som du tar ner) att det skyddade området blir 
på ca 25-30 ha, det vill säga dubbelt så stort som planområdets ca 15,5 ha. 

Dagvatten 

Miljöförbundet anser att det är bra att dagvattenfrågan är utredd redan i 
detta tidiga skede i planarbetet.  

Kommentar 
Som en kompensationsåtgärd har planområdets utbredning ändrats i 
enlighet med Miljöförbundets yttrande efter samrådet. Skogen kring 
Kanehall och norr om tidigare planområde planläggs som allmän 
plats natur i syfte att skydda och bevara denna som ett stadsnära 
rekreationsområde för framtiden. Samtidigt har exploateringsytan 
minskats till förmån för naturvärdesobjektet i väster, se kommentar 
till Skogsstyrelsens yttrande. Andel naturmark som avses tas i 
anspråk för bostäder, gator och naturmark för dagvattenhantering, 
lek och gång och cykelvägar m.m. är ca 9 ha, naturmark som skyddas 
som allmän plats natur blir ca 13 ha. 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2019-09-23 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

17(79) 
 

Samrådsredogörelse 

Yttranden från intresseorganisationer, föreningar 
politiska partier m.fl.  

12. Vänsterpartiet i Sölvesborg 
Synpunkter på Planbeskrivning 
Sid 5. Behov av MKB. Det finns stora naturvärden i området och 
Vitahallsslätten är en del av en av Europas största sammanhängande 
bokskog. Detta är skäl för att göra en MKB. 

Sid 6. ” Planområdet är idag ett populärt rekreationsområde och ett flertal 
gångstigar finns i området.”  Här ges ett mycket viktigt skäl till varför det 
föreslagna området ej är lämpligt att exploatera. 

Sid 8, 9 och 10. Här finns också mängder av skäl till att inte exploatera utan 
istället bevara. 

Sid 10. Sista stycket. Här framgår det tydligt att planen är ett direkt avsteg 
från gällande översiktsplan. I översiktsplanen sid 105 B 25 Vitahallsslätten 
står det att läsa: 

”Planläggning och exploatering ska utgå från de ytor som tillskapas när 
kraftledningen grävs ned eller utreds. Endast en begränsad del ska 
bebyggas för att området även i framtiden ska kunna fungera som natur- 
och rekreationsområde. Området är markerat som värdekärna enligt 
förslaget till grönstrukturplan.” 

Den detaljplan som nu presenteras följer inte gällande översiktsplan, inte 
heller gällande grönstrukturplan och inte friluftsplanen. 

Synpunkter på Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Sidan 7. Planens påverkan på övergripande effekter. 

Svaret på frågan om planens genomförande har betydelse/påverkan på 
andra planer. 

Planförslaget strider mot Översiktsplanen, Grönstrukturplanen och 
Friluftsplanen. 

Planförslaget försämrar på ett påtagligt sätt tillgängligheten för att kunna 
vara i och uppleva skog och natur. Genom det område som är planerat för 
bebyggelse går Sölvesborgsleden och gång-cykelstigen mellan 
Kämpaslätten och Vattentornsvägen. Båda dessa stigar är anpassade för 
barnvagn, rullstol och rollator. I denna del är det också betydligt mindre 
buller än om man istället skall söka skogen närmare motorvägen. Då är det 
inte längre tätortsnära tillgång till skogen för de som är beroende av att det 
gjorts tillgängligt. 

Hela planen måste förkastas och göras om utifrån det som gäller i 
översiktsplanen, dvs på de ytor som frigörs i kraftledningsgatan och genom 
att avverka den planterade granskogen. 
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Kommentar 
Kommunens ställningstagande i samrådet var att planens 
genomförande inte medförde betydande miljöpåverkan och att en 
MKB därmed inte krävdes. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande 
angivit att då område med höga naturvärden ianspråktas och en 
skyddsklassad art riskerar påverkas krävs en MKB. Kommunen har 
utrett den skyddsklassade arten och kunnat konstatera att området 
inte inhyser dess boplats. Planförslaget har dessutom omarbetats 
efter samrådet i syfte att inte inkräkta på det utpekade 
naturvärdesobjektet. Diskussion har därefter förts med länsstyrelsen 
som meddelat att MKB inte krävs för det reviderade förslaget. 

Det är allmänt känt att Vitahallsområdet utgör ett attraktivt frilufts- 
och rekreationsområde men det finns efterfrågan på villabebyggelse i 
ett centrumnära läge och det är ett politiskt ställningstagande att 
exploatera Vitahallsområdet för detta syfte. För att säkerställa 
kvarvarande skogsområden för friluftsliv, rekreation och skyddande 
av naturen har planområdet utökats i granskningsförslaget och 
skogen i öster och norr om exploateringsområdet planläggs som 
allmän plats natur.  

I översiktsplanen dras utvecklingsprinciper upp och områden för nya 
verksamheter och bostäder pekas ut på en översiktlig nivå. En 
djupare analys över respektive område görs först i detaljplanen, då 
även efterfrågan och behov vägs in. Det anges i översiktsplanen att 
endast en begränsad del av området ska bebyggas och att 
exploateringen ska utgå från de ytor som tillskapas när 
kraftledningen grävs ned. Det anges även att lokalisering och 
omfattning ska utredas vidare. Att endast bebygga ledningsgatan och 
granskogsområdet väster om denna skulle i bästa fall ge ett 20-tal 
tomter, vilket måste ställas mot nuvarande planförslag som ger 75 
tomter (80 i samrådsförslaget). Stora delar av ovan nämnda 
granskog ligger dessutom inom skyddsavståndet till 
transformatorerna i ställverket. Planbeskrivningen har kompletterats 
med ett avsnitt om möjliga kompensationsåtgärder. 

 

13. SoL-partiet 
Beslut om samråd.  
Byggnadsnämnden beslutade 181212 att godkänna planen för samråd. Ett 
genomförande bedömdes inte medföra betydande miljöpåverkan. V och MP 
begär avslag och reserverar sig mot beslutet. Yttrande avseende planen 
skall vara kommunen tillhanda senast 190204.  
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Utdrag ur ÖP 2018.  
Planläggning och exploatering ska utgå från de ytor som tillskapas när 
kraftledningen grävts ner eller utreds.  

Kommentarer:  

Kraftledningen:  
Denna, luft- eller marklagd, kommer att utgöra en negativ parameter för 
tomter – boende, närmast ledningen. Fakta som strålning i mikrotesla, 
kommer inte att uppvägas av den oro som boende ev. kommer att uppleva. 
(OBS ej några lagstadgade gränsvärden). Jämför tidigare Har-
/Hjortronstigen – Hjortakroksskolan.  

Riksintresse:  
Området utgörs av Riksintresse för bla friluftsliv och naturvård, vilket inte 
kan tillgodoses vid en ev exploatering.  

Bokskogen m.m.:  
Bokskogen är Sölvesborgs ”varumärke”. Då bokskogen är synnerligen 
bräcklig, utgör intrång att skogsbrynet efter hand kommer att brytas ned. 
Detta gör att vi måste hushålla med den ytterst varsamt.  

Utdrag ur Grönplan och EST 2018.  
I planen finns vissa värden redovisade för Vitahallsområdet.  

Kommentarer:  

Hot mot biologisk mångfald:  
Ett viktigt ekologiskt samspel finns mellan Vitahallsslätten – Kämpaslätten 
– Grönadal Det är av yttersta vikt att detta stråk behålls, eftersom det är en 
betydelsefull korridor från Ryssbergets skogsbygd till havet.  

Tillgänglighet grönområde:  
Forskning visar att 300 m är en gräns för hur långt man är villig att gå för 
att komma till ett grönområde, då inräknas inte grönytor inom 
bostadskvarteren. Den nära vardagsupplevelsen kommer att betydligt 
försämras vid en exploatering. 

Hot m.m.:  
Med en ytterligare exploatering i området ökar trafik på vägarna i 
närområdet och de gröna värdena försämras. Det ekologiska samspelet 
mellan Sölvesborgs ädellövskogar minskar därmed radikalt, vilket utgör en 
negativ miljöpåverkan.  

Historiska värden.  
I området finns historiska värden – dock ej helt dokumenterade – dessa 
kommer troligtvis delvis att gå till spillo vid en utbyggnad. 

Kommentarer:  

”Grönnestredet” – Gröna väg – Via Regia, var in- och utfart till Sölvesborg 
fram till tidigt 1700-tal. Vägen skymtas från Valje, via Grönadal, 
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Kämpaslätten, Vitahallslätten till Blekingevägen mot Yndevägen. Ur 
Sölvesborgs historiska perspektiv är denna uråldriga väg värd att bevara, 
varför en exploatering i eller i närheten av den skulle vara förödande.  

Vardagsnära friluftsliv  
Området med förlängning väster och norrut, utgör ett frekvent besöksmål 
för närboende.  

Kommentarer:  

Vid en ev exploatering kommer detta vardagsnära friluftsliv att försämras 
radikalt. Sölvesborg är en av Blekinges ”hundtätaste” kommuner. Området 
utgör en viktig länk för hundägare att enkelt komma till naturnära 
skogspartier med förlängning till Ryssberget.  

Planens utformning  
Enligt illustrationsskiss placeras bostäder öster om kraftledningen.  

Kommentarer:  

Alt 1: När kraftledningen marklagts, skulle planen till viss del kunna flyttas 
längre väster- och norrut och närmare de sk C4:husen. Längst norr ut skulle 
man kunna uppföra 2 till 3-våningshus, mot att man reducerade antal 
tomter för enplanshus. Skola i anslutning till ”stor väg” (Blekingevägen) är 
inte optimalt. Alternativet måste utredas vidare.  

Alt 2: Ingen exploatering av området.  

Övrigt.  
SoL-partiet värnar om den bostadsnära bokskogen och miljön, vilket utgör 
en förutsättning för framtida naturnära vardagsupplevelser för boende i 
Sölvesborg. Företags-/industrimark växer ihop med bostadsbebyggelse, 
vilket inte gagnar boendemiljön. SoL-partiet hoppas och förutsätter att bl.a. 
den nya Grönplanen får stor genomslagskraft i olika exploateringsprojekt, 
så även Vitahallsområdet.  

Slutord  
Med ovan olika synpunkter och motiv, anser SoL-partiet att exploatering av 
Vitahallsområdet inte bör genomföras enligt den föreslagna planen. Ska 
bl.a. Grönplanen följas ur flera miljö- och ekosystemaspekter, kan inte 
exploatering ske. Olika projekt kommer alltid att krocka och man måste 
kompromissa. Skövling av den bostadsnära bokskogen är för oss inte 
förhandlingsbar. 

Kommentar 
Skyddsavståndet från luftledningen är idag 50 m mellan yttersta 
faslina och bostadsfasad. SEVAB bedömer att det krävs ca 10 m 
skyddsavstånd då ledningen har markförlagts. 

På grund av exploatering av bostäder och verksamheter samt 
infrastruktursatsningar har Vitahallsområdet idag endast svaga 
gröna kopplingar söderut. Grönstråket från Rysssberget mot havet 
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har flyttats norrut då stora delar har skurits av genom etableringen 
av verksamheter väster om Kämpaslättsvägen. Däremot utgör 
Vitahallsslätten ett stadsnära grönområde med tydlig koppling till 
Ryssberget norrut. Genom att exploatera området kommer avståndet 
till skogen att skjutas norrut. I granskningsskedet har möjligheten att 
bevara och skydda kvarvarande skogsområde mot Hjortakroken 
studerats och föreslås inkluderas i planområdet som allmän plats, 
natur. 

Utifrån inkomna synpunkter gällande Gröna vägen/Via Regia har 
planförslaget till viss del omarbetats så att nuvarande sträckning av 
vägen till största delen kan bevaras. 

I planarbetet har skisser tagits fram för en utbyggnad av 
ledningsstråket. Detta skulle ge ett 20–tal tomter jämfört med nu 
aktuellt planförslag på 75 tomter (80 i samrådsförslaget). Det var en 
politisk vilja att utveckla området för främst enbostadshus, vilket 
samrådsförslaget visade och som även står angivet i översiktsplanen. 
Möjligheten att uppföra en tätare bebyggelse i hela planområdet 
införs i granskningsförslaget för att utnyttja det goda läget i så hög 
grad som möjligt. 

Området är utpekat som bevarandevärt natur- och 
rekreationsområde i kommunens grönstrukturplan. 

 

14. Fornminnesföreningen  
I den omfångsrika planen med sina bifogade särutredningar redovisas 
förslag till ett helt nytt bostadsområde med inriktningen "att planområdet 
även i fortsättningen kan fungera som en del av rekreationsområdet runt 
Kanehall ". Byggnadsnämnden i Sölvesborg förutsätter för sin del i detta 
planärende "att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen". 

Det bör tillfogas att denna dagsaktuella detaljplan inte är ursprunglig utan 
initierades redan 2009, varigenom föreliggande plan är en logisk 
konsekvens av sedan länge utfört programarbete. Till vilken kostnad eller 
till vilken nytta, kanske en och annan har all rätt att förundras över? 

Mot denna bakgrund vill i varje fall fornminnesföreningen utifrån de enligt 
vår bestämda mening betydande natur- och kulturhistoriska värden, som 
än så länge står att finna inom planområdet, såväl kritiskt granska 
detaljplanens beskrivning av sakläget som konsekvenserna av dess 
genomförande.  

Detaljplanens klart uttalade avsikt "att bevara så mycket som möjligt av 
den befintliga vegetationen i området så att det även i fortsättningen ska 
upplevas som ett lättillgängligt rekreationsområde" får närmast uppfattas 
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som ett önsketänkande. Explicit kommer detta till uttryck genom ett 
senare motstridigt påstående om att i den del som kommer att tagas i 
anspråk för bebyggelse, gator etc., dvs. i verkligheten merparten av det 
utmätta planområdet, "kommer befintliga naturvärden gå förlorade".       

Ett belysande exempel på hur området i framtiden skulle kunna gestalta sig 
är det illa planerade stråk för VA-ledningar, som nyligen resulterat i en 
öppen, bred och sannolikt permanent etablerad oönskad korridor rakt 
igenom den högstammiga ädellövskogen. I planen beräknas för övrigt de i 
området kvarstående bokarna vara äldre än förväntat - medelåldern för 
detta bestånd uppskattas således till omkring hela 120 år. Möjligheterna att 
genom en återplantering helt eller ens hjälpligt rekonstruera det som i det 
perspektivet kan tänkas gå förlorat förefaller utopiska. 

Detaljplanen har även av okänd anledning i sina bedömningar inte beaktat 
och analyserat förslaget till en helt ny utifrån nationella och regionala 
studier för kommunens räkning färdigställd "Grönplan med 
ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort", vari ett flertal akuta miljöhot 
som är nära förknippade med detaljplanens intentioner professionellt 
tydliggörs och konkretiseras. Grönplanens slutsatser i avseende på 
Vitahallsslätten förtjänar därför att citeras in extenso: 

"Vid en eventuell utbyggnad av bostäder på Vitehallsslätten ökar trafiken på 
vägarna i närområdet och gröna värden försvagas. Samtidigt försvinner den 
sista av kvarvarande nyckelbiotopers kontakt med både Grönadal och 
Ryssberget. Fragmenteringen av området skulle markant minska dessa 
värden. 

Exploatering av ädellövskogen kan leda till att hela området påverkas av en 
förhöjd bullernivå, försämrad luftkvalité och försämrat lokalklimat". 

Vid en närmare granskning synes, åtminstone initialt, dessutom Grönplanen 
avspegla en något annorlunda, mer återhållsam och långsiktigt hållbar 
strategisk miljöbedömning än kommunens byggnadsnämnd. Om denna 
diskurs delas av övriga direkt eller indirekt berörda kommunala aktörer, har 
jag tyvärr ingen säker kunskap. 

I detaljplanen redovisas resultaten av flera äldre naturvärdesinventeringar, 
vilka kraftigt understryker Vitahallsslättens betydelse som en för 
stadsbefolkningen närliggande rekreations- och friluftslivsdomän. En 
tidigare utredning (2010) framhåller t.ex. att detta, för många andra 
tätorter exklusiva, värde "är beroende av att merparten av skogen får stå 
kvar". Visserligen utpekas i detaljplanen terrängen för den tilltänkta 
nybebyggelsen som "ett viktigt rekreationsområde i närhet till Sölvesborgs 
centrum", men de skisserade åtgärderna övertygar knappast. 

Vad gäller den till Sölvesborgs stad närgränsande och vidsträckta 
bokskogen i allmänhet har den sedan början av 1800-talet utgjort ett av 
stadens främsta varumärken. Strängt taget borde hela räjongen från Valje 
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över Grönadal till Kämpaslätten och vidare till Tivoliområdet inklusive 
ädellövträden i sin helhet reserveras för friluftsaktiviteter och rekreation, 
inte minst för barnfamiljer, äldre och människor med funktionshinder.  

Genom planområdet löper i dag två gång- och cykelvägar samt ett antal 
stigar i olika riktningar. I planen konstateras att man inte påträffat några 
kända uppgifter om existensen av fasta fornlämningar eller 
kulturmiljövärden av annan karaktär, som menligt kan påverkas av 
planförslaget alternativt erfordrar tillstånd av Länsstyrelsen. 

Detta är i hittills rådande forskningsläge helt korrekt, men senare 
primärforskning med fokus på Sölvesborgs stads historia under 1600-talets 
senare hälft har med evidens dokumenterat att en av de ovannämnda 
gång- och cykelvägarna till en del av sin sträckning utgör en ännu tämligen 
väl bevarad och synnerligen tätortsnära lämning av den medeltida 
allfarvägen "Via regia" (Kungsvägen) från Skåne och vidare genom hela 
Blekinge över riksgränsen in i Småland. 

Till Sölvesborg har man sålunda åtminstone fram till 1700-talets början 
kommit från Skåne inte via den nutida infarten genom Svarta led, längs 
Skånevägen, Möllebacken och Västra storgatan. Tvärtom har alla resenärer, 
kungligheter såväl som folk i allmänhet, färdats utmed denna led som då 
kallades för "Grönnestredet" (Gröne väg, i sin nedre del nu Yndevägen), 
fram till "Rafnebacken" (nu Markgatan) och vidare österut längs 
Slottsleden (nu Östra Storgatan).  

Ursprungligen har Kungsvägen alltså inte genomkorsat staden, som förut 
tagits för givet, utan i huvudsak sträckt sig utefter stadsgränsen. Denna 
omständighet blir därmed en viktig pusselbit till vår kunskap om och 
förklaring till Sölvesborgs stads grundläggning och tidiga historia. Det 
avgörande, obestridliga belägget för denna medeltida vägs faktiska 
sträckning till och från Sölvesborg är ett beslut i stadsrätten 
(Kämnärsrätten) i november 1672 rörande åtgärder för att hindra olovlig 
trafik till och från staden (se bil. 1-2). Bara några dagar senare hade man 
därutöver låtit gräva diken och vidtagit andra anstalter för detta ändamål. 
Med beaktande av det administrativa systemets fundamentalistiska 
karaktär under det karolinska enväldets tid finns det näppeligen anledning 
att i något stycke misstro domstolsprotokollets samtida utsagor om det 
lokala vägnätets rätta beskaffenhet. 

Dessa nya och säkra vittnesbörd rörande "Via regia" ger utrymme för att 
göra en annan och troligtvis mer rättvisande tolkning av den danske 
kartografen Johannes Mejers stadskarta från mitten av 1650-talet. I senare 
omsorgsfullt ritade kartor över staden och den omgivande kollektivt 
brukade stadsmarken, exempelvis från 1814 och 1854, kan man utan vidare 
observera vägens sträckning liksom även i stadskartor närmre vår egen tid 
(se bil. 3-4). 
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Om detaljplanen i sin nuvarande skepnad förverkligas, kommer "Gröne väg" 
nästan i sin helhet att behöva grävas upp och därigenom för alltid 
utraderas. En gång- och cykelväg i öst-västlig riktning är förvisso planerad, 
men denna följer dessvärre inte någon av de redan befintliga vägarnas 
sträckning. 

Hur detta problem skall hanteras och lösas måste naturligtvis främst bli en 
angelägenhet för Länsstyrelsen och eventuellt även för 
Riksantikvarieämbetet att ge besked om. Skall "Gröne väg", som i sig kan 
representera ett både danskt och svenskt riksintresse, registreras som fast 
fornlämning eller inte? Om så är fallet, vilka faktiska konsekvenser kan då 
påräknas för detaljplanens vidkommande? Jag kan i detta sammanhang 
inte underlåta att erinra om vad som står skrivet i en bilaga (Kulturhistorisk 
utredning angående Furulundsskolan) till detaljplan för Sölvesborg 4:5 etc. 
om kvarteret Sirius 1 och den angränsande parkanläggningen 
(Furulundsparken):    

Den del av Yndevägen som tidigare gick rakt över till Markgatan 
omvandlades på 1950-talet till en "diagonal gångstig". Densamma har 
därefter "förlorat sin tydlighet", men tillhör "ursprungligen stadens äldre 
färdvägar och har som sådan stor kulturhistorisk betydelse". Eja, hade de 
båda utredarna också ägt kännedom om att den av dem skarpsynt 
observerade diagonala gångstigen dessutom var identisk med "Via regia"! 

Bifogas:  

1. Utdrag ur Kämnärsrättens i Sölvesborg dombok 1672 

2. Sammanfattning jämte transkribering av domboken 

3. Karta (ca. 1905) över vägar och stigar i och omkring planområdet 

4. Del av ekonomiska kartan (1917) med "Gröne vägs" ursprungliga 
sträckning rödmarkerad 
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Bilaga 1

 

Bilaga 2 

Utdrag ur domboken för Kämnärs(Stads-)rätten i Sölvesborg onsdagen 
den 13 november 1672 

Inspektorn och tullnären över Lilla tullen Lars Rosenwald inlämnade till 
rätten med referens till den kungliga tullstadgan jämte påföljande 
resolutioner ett brev som "liudeligen" upplästes för det närvarande 
borgerskapet. 

Däri föreskrevs att man för att inte förminska och försnilla såväl kronans 
inkomster som stadens andel av lilla tullen och accisen: 

"...wilde effter ofuennämnde Resolutioner, dijsse weger som ere her til 
staden... således indstengie och forbiude. Så att inge(n) kand derind kiöre nat 
eller dag egiennom rijdha nat eller dagh huilcha äro Grönnestredet, 
Raffnebackewegen, dhen wegh ifran Slotedt, ledet åth skiepsbröggen och till 
den liden lycke som Mr: (Mäster) Asmus Nison häfder..." 

Avskrivet och transkriberat från originalet av Hans Milton. 
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Bilaga 3 

 

 

Bilaga 4 
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Kommentar 
Inom det område som pekas ut för bostäder och gator samt det gröna 
mellanliggande området kommer befintliga naturvärden att gå 
förlorade i och med exploateringen. Planbeskrivningen uppdateras så 
att detta framgår tydligare. Till granskningen har planområdet 
utökats för att ta med och skydda skogsområdet i öster mot 
Kanehalls förskola. Detta planläggs således för allmän plats, natur, i 
syfte att bevara den gröna kopplingen till Ryssberget. 

Anledningen till att dokumentet ”Grönplan och ekosystemtjänster 
inom Sölvesborgs tätort” inte fanns omnämnd i samrådshandlingarna 
var att den vid framtagandet av handlingarna inte var politiskt 
antagen. Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt gällande 
grönplanens innehåll och intentioner, som till viss del är motstridiga 
med översiktsplanen. 

Det är välkänt att Vitahallsslätten är ett populärt friluftsområde. 
Ianspråktagande av området bör därför kompenseras med åtgärder 
på annan plats för att underlätta för friluftsaktiviteter. Läs mer om 
detta i planbeskrivningens nya stycke om kompensationsåtgärder. 

Länsstyrelsen har tagit del av ovanstående information gällande 
Gröna vägen/Via Regia men har inte kommenterat uppgifterna i sitt 
samrådsyttrande. Utifrån inkomna synpunkter gällande Gröna 
vägen/Via Regia har planförslaget till viss del omarbetats så att 
nuvarande sträckning av vägen till största delen kan bevaras. 

 

15. Naturskyddsföreningen i Sölvesborg 
Vi i Naturskyddsföreningen i Sölvesborg motsätter oss kraftigt mot 
upprättad plan. 

Området är mycket värdefullt från naturvårds synpunkt och ett mycket 
uppskattad och frekventerat område för rekreation. 

Västra delen av området innehåller två nyckelbiotoper och väderfulla träd. 

En av Sölvesborgs största tillgångar är närheten till den vackra bokskogen, 
inte bara mellan Sölvesborg och Valje utan mot Ryssberget. 

Alla dessa väderfulla tillgångar skulle gå om intet om planen genomförs. 

Kommentar 
Det är välkänt att Vitahallsområdet utgör ett attraktivt frilufts- och 
rekreationsområde men det finns efterfrågan på villabebyggelse i ett 
centrumnära läge och det är ett politiskt ställningstagande att 
exploatera Vitahallsområdet för detta syfte.  

Inför granskningen har planförslaget omarbetats för att undvika 
intrång i område med höga naturvärden. Ett skyddsavstånd föreslås 
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även mot det utpekade naturvärdesobjektet. För att ge kvarvarande 
bokskog i öster ett tydligare skydd har detta införlivats i planområdet 
och planläggs som allmän plats, natur. Dock kommer bokskog att tas 
i anspråk genom exploateringen och värden kopplade till denna 
kommer att försvinna. Möjligheten till kompensationsåtgärder har 
studerats och införts som en del i planbeskrivningen. 

 

16. Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg 
Sölvesborg har en av Europas största sammanhängande bokskogar, där 
Vitahall är en del av den. Här finns stora naturvärden, bland annat i form av 
mycket gamla träd och skyddsvärda svampar. Delar av området har av 
Skogsstyrelsens klassats som "naturvärde". Man pekar också ut vissa 
kulturhistoriska värden.  

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

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

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

 områdets högre naturvärden är knutna till den sammanhängande 
bokskogen 

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

 det utgör ett välbesökt rekreationsområde 

 djurlivet trängs undan och fler grönstråksvägar tas bort 

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

Kommentar 
Områdets betydelse för friluftslivet är väl känt och även 
dokumenterat i de olika utredningarna som tagits fram i planarbetet. 
Det finns dock sedan länge en politisk vilja att exploatera 
Vitahallsområdet för bostadsbebyggelse. Efter samrådet lyftes 
ärendet i byggnadsnämnden för beslut om fortsatt arbete på grund 
av de många inkomna synpunkterna och då det var många politiska 
partier som ställt sig emot förslaget under samrådet. 
Byggnadsnämnden beslutade om fortsatt arbete.  
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Inför granskningen har planförslaget reviderats för att bättre ta 
hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i området. 
Bland annat har området med höga naturvärden i väster helt lämnats 
utanför exploateringsområdet. Den, av Skogsstyrelsen, utpekade 
nyckelbiotopen låg i samrådsförslaget nordost om planområdet. I 
granskningsförslaget har planområdet utökats för att skydda och 
bevara skogen och del av nyckelbiotopen för allmänheten.  

Natur- och rekreationsvärdena kommer att försvinna i det 
ianspråktagna området med viss påverkan på djurlivet och närheten 
till grönområden från Sölvesborgs centrum. 

 

17. Centerpartiet i Sölvesborg 
Vitahallsslätten är en del av den skyddsvärda bokskogen i nära anslutning 
till befintliga etablerade bostadsområden.  

Nuvarande förslag till detaljplan innebär att rekreations, och strövområde 
flyttas längre ifrån den gamla bebyggelsen. Områdets funktion som 
rekreationsområde, och upplevelsen av ett skogsområde kommer att 
påverkas negativt av den nya bebyggelsen.  

Planen kommer att innebära förändringar som är svåra att överblicka. 
Länsstyrelsen kan inte utifrån handlingarna avgöra om planen kan komma 
att medföra betydande miljöpåverkan. Detta är ett av flera tungt vägande 
skäl till att frågan behöver utredas ytterligare. Centerpartiet i Sölvesborg 
motsätter sig förslaget till detaljplan. 

Kommentar 
Det finns sedan länge en politisk vilja att exploatera Vitahallsområdet 
för bostadsbebyggelse. Efter samrådet lyftes ärendet i 
byggnadsnämnden för beslut om fortsatt arbete på grund av de 
många inkomna synpunkterna och då det var många politiska partier 
som ställt sig emot förslaget under samrådet. Byggnadsnämnden 
beslutade om fortsatt arbete.  

Inför granskningen har planförslaget bearbetats för att ta bättre 
hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i området. 
Natur- och rekreationsvärdena kommer dock att försvinna i det 
ianspråktagna området. Kommunen har även fört vidare diskussioner 
med länsstyrelsen om behovet av MKB utifrån det reviderade 
planförslaget och länsstyrelsen har bedömt som att en MKB inte 
behöver tas fram. 

 

18. Liberalerna 
Området utgörs av den sista kvarvarande stadsnära bokskogen och utgör 
ett viktigt strövområde för Sölvesborgarna. Ett mindre antal rödlistade 
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svampar finns i området men kanske inte i den utsträckningen att det 
skälet ensamt skulle vara ett hinder. 

Däremot vill vi undvika att området bebyggs och som en följd av det, stora 
ytor hårdbeläggs av asfalt och marksten på garageuppfarter, uteplatser 
mm. Detta hindrar regnvatten från att tränga ner och fylla på 
grundvattenlagrena. 

Liberalerna är därför emot att planera för bebyggelse i det angivna 
området. 

Kommentar 
Det finns sedan länge en politisk vilja att exploatera Vitahallsområdet 
för bostadsbebyggelse. Efter samrådet lyftes ärendet i 
byggnadsnämnden för beslut om fortsatt arbete på grund av de 
många inkomna synpunkterna och då det var många politiska partier 
som ställt sig emot förslaget under samrådet. Byggnadsnämnden 
beslutade om fortsatt arbete.  

Inför granskningen har planförslaget bearbetats för att ta bättre 
hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i området. 
Natur- och rekreationsvärdena kommer dock att försvinna i det 
ianspråktagna området.  

Att föra bort allt dagvatten från området innebär en minskad 
grundvattenbildning. I den kompletterade dagvattenutredningen från 
Tyréns 2019-09-02, konstateras att planområdets area och 
tillrinningsområde utgör en väldigt liten del för hela 
grundvattenmagasinet och att påverkan därmed inte blir så stor. 

Skrivelser från sakägare, bostadsrättshavare och 
övriga enskilda 

Sammanfattning 
Ett stort antal yttranden från allmänheten har inkommit med likalydande 
innehåll. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet på kommande sidor.  

Sammanfattningsvis utgörs yttrandena av protester mot att exploatera 
området då det har ett stort värde för rekreation, friluftsliv och djurliv. 
Bokskogen framhålls som Sölvesborgs signum och i många fall anledningen 
till att man valt bosätta sig i kommunen. För att underlätta bemötandet ges 
här kommentarer till de yttranden som har gemensamma synpunkter. 
Yttranden med andra ståndpunkter och anmärkningar kommenteras 
särskilt efter respektive yttrande och ska läsas tillsammans med 
nedanstående kommentarer. 

Generella kommentarer till allmänhetens synpunkter 
Sölvesborgs kommun växer och för att möta efterfrågan på boende 
måste olika former av nya bostäder planeras i olika delar av 
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kommunen. Centrumnära villatomter är eftertraktat i alla 
kommunens tätorter men är inte lätt att åstadkomma. I Sölvesborg 
beror detta till stor del på stadens läge mellan hav, skog och 
odlingslandskap, vilket även är dess värde och karaktärsgrund.   

I en översiktsplan dras utvecklingsprinciper för samhället upp och 
områden för nya verksamheter och bostäder pekas ut på en 
översiktlig nivå. En djupare analys över respektive område görs först i 
detaljplanen, då även efterfrågan och behov vägs in. Vitahallsslätten 
ligger nära centrum och Kämpaslätten och genom byggnation skulle 
dessa områden tydligare bindas samman med centrum. Redan i 
översiktsplanen från 2010 fanns dessa tankar och området pekades 
ut som utbyggnadsområde för bostäder. Det anges i översiktsplanen 
2010 att endast en begränsad del av området ska bebyggas och att 
exploateringen ska utgå från de ytor som tillskapas när 
kraftledningen grävs ned. Det anges även att lokalisering och 
omfattning ska utredas vidare.  

Att endast bebygga ledningsgatan och granskogsområdet väster om 
denna skulle i bästa fall ge ett 15-tal tomter, vilket måste ställas mot 
nuvarande planförslag som ger ca 75 tomter (80 i samrådsförslaget). 
Stora delar av ovan nämnda granskog ligger dessutom inom 
skyddsavståndet till transformatorerna i ställverket.  

Vitahallsslätten är politiskt prioriterat. Efter samrådet lyftes ärendet i 
byggnadsnämnden för beslut om fortsatt arbete på grund av de 
många inkomna synpunkterna och då det var många politiska partier 
som ställt sig emot förslaget under samrådet. Byggnadsnämnden 
beslutade om fortsatt arbete. 

Inför granskningen har planförslaget omarbetats för att undvika 
intrång i, och hålla ett skyddsavstånd till, område med höga 
naturvärden och till så stor del som möjligt bevara befintliga 
gångstigar. Länsstyrelsen har, efter dessa revideringar, bedömt att 
planförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Avstämningen gjordes innan granskningen inför beslut om 
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. 

För att ge kvarvarande bokskog i norr och öster ett tydligare skydd 
har detta införlivats i planområdet och planläggs som allmän plats, 
natur. Dock kommer bokskog att tas i anspråk genom exploateringen 
och värden kopplade till denna kommer att försvinna. Möjligheten att 
balansera de ianspråktagna värdena med kompensationsåtgärder 
har utretts och införts som en del i planbeskrivningen. 

Ianspråktagandet av bokskogen påverkar givetvis miljön och naturen 
som finns inom området då värden går förlorade.  
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19. VS 
Jag har varit med och kämpat för vår bokskog vid annat tillfälle och gör det 
även denna gång. Sölvesborg är känt för sin bokskog, nära centrum, 
naturupplevelser, fin rekreation med promenader och vandringar. 

En oas nära sölvesborgare och besökare. Sen har jag förstått att detta 
projekt dessutom strider mot översiktsplanen. En bokskog för alla inte bara 
för några få! 

 

20. MM 
Vi har precis flyttat till vitahall och trivs oerhört bra med omgivningen där 
bokskogen var den störta anledningen till att vi ville flytta hit med utsikt 
rakt in i skogen och hästhagen. Vi känner oss oerhört besvikna om man 
förstör den utsikten för båda oss och våra kära grannar. Vi ber er att lämna 
båda kraftledningen och bokskogen i fred och snälla gör det bästa för 
naturen. 

 

21. LG och JG 
Som Sölvesborgare har jag bl.a. som stadsguide, många gånger fått höra så 
mycket gott om staden och dess omgivningar. Bokskogen har fått epitet 
som sagoskog det vackraste man sett. Många har sagt att hit ska jag flytta. 
Närheten till fantastisk natur, men även stadskärnan har främst nämnts 
som argument. Men jag har under åren fått se allt mer av ingrepp i 
bokskogen. Hela Hjortakroksområdet var täckt av högstammig bokskog. 
Vägen ner till Valje var ett valv av bokar. Nu sist var det en mycket vacker 
bokskog som försvann, när Kanehalls dagis byggdes. Som det ser ut nu 
finns bara Valje och Vitehall kvar. Bägge två är områden som används 
mycket för rekreation.  För mig är det obegripligt att man vill ta bort även 
Vitehall, när alternativ finns. Gräv ner kraftledningen ner till 
transformatorstationen, så finns ett stort område att bebygga, som inte gör 
ett så stort ingrepp. Det är med stor sorg jag ser, att man ens funderar på 
att det huggs mer. Vi kallade oss förr för Bokskogsstaden. Då skapades 
också slogan ”Sölvesborg av naturliga skäl”. 

 

22. MH 
Med anledning av eventuella planer på att skövla bokskogen på 
Vitahallslätten i syfte att bygga bostäder, så vill jag härmed lägga in min 
protest mot detta.  

Bokskogen är väl värd att bevara och vi behöver istället värna om och vårda 
densamma, eftersom den är av oerhört stort värde för oss kommuninvånare 
och för alla andra som värdesätter vacker och värdefull naturmiljö. 
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Det är naturligtvis positivt att nya bostäder byggs och att Sölvesborg 
expanderar. Detta kan med fördel göras i utkanten av Vitahall, i 
barrskogsområdet. 

 

23. SES och GSS  
Som nyinflyttade i Sölvesborg utnyttjar vi dagligen de närliggande 
naturområdena, som Vitahallsslätten, för promenader och cykelturer. 
Närheten till rekreationsmöjligheter och skogen var en starkt bidragande 
orsak till vårt val av vår nya bostad och bostadsort. ”Sölvesborg - av 
naturliga skäl”, är det inte så kommunens slogan är formulerad? 

Tillgänglighet – torde vara det viktigaste för människan när naturen ska 
nyttjas. Så fort något förändras, när den vardagliga vanan rubbas, då blir 
det genast ett hinder som t ex att fritt ströva omkring och utföra den 
dagliga rutinen. När fordon känns nödvändigt att nyttja blir naturvistelsen 
aldrig mer densamma. 

För kommande sölvesborgare, i såväl villor som lägenheter, torde det vara 
viktigt för livskvalitén att en naturlig skog som Vitahallsområdet får vara 
orört.  

Det är redan vår erfarenhet, att många människor nyttjar området, för olika 
typer av motion och rekreation. Man möter alltid strövare, motionärer, 
cyklister mm, varje tillfälle under promenaderna. Det torde vara av mycket 
stor betydelse att området får förbli obebyggt.  

Spåren av barns aktiviteter lämnar oss inte oberörda. Detta tyder givetvis 
på att området ger inspiration och glädje för alla åldrar. Här finns 
gömställen för både djur och människa. Om området bebyggs enligt planen, 
försvinner möjligheten till lätt tillgänglig rekreation för sölvesborgare. 

Flera personer har spontant kommenterat detta under senare tid. Trots att 
vi är nyinflyttade, och ganska okända, kommer vi i samspråk med oroliga 
och bekymrade Vitahallsbesökare. Det är vår erfarenhet att området 
nyttjas även av boende från helt andra områden runt staden. 

”Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus: 
engagemang, värme och närhet ska genomsyra allt vi gör”.  

Med den formuleringen avslutas en aktuell platsannons i lokalpressen. 
Friluftsfrämjare, motionärer, naturströvare och flanörer borde känna sig 
trygga med denna seriösa lydelse. 

 Om nu Vitahallsslätten exploateras är det ett anständighetskrav att 
området med höga naturvärden i väster i sin helhet lämnas orört. 
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24. RA 
Jag har läst om planerna på att skövla den vackra bokskogen vid 
Vitahallsslätten och vill med detta mail framföra min protest mot 
skövlingen. Jag promenerar ofta i skogarna runt Kanehall och uppskattar 
stillheten och lugnet som fortfarande finns trots närliggande vägar och 
bostadsområden. Som barn var de där skogarna mitt andra hem. Att ha 
skogen så nära centralt boende är unikt och ger många glädje och mening. I 
en samtid där barn och unga (och för den delen även vi andra) rör på oss 
allt mindre och blir mer och mer bundna vid skärmar och 
inomhusaktiviteter måste uteliv förenklas och göras mer attraktivt. Om 
skogen vid Vitahallsslätten skulle skövlas skulle stora värden gå om intet, 
friluftslivet skulle bli än mer avlägset och begränsat. De vilda djur vi ser på 
våra skogspromenader skulle tryckas undan ännu mer och riskera att skapa 
problem när deras naturliga habitat försvinner. Det måste finnas andra 
områden som är bättre lämpade för nybyggnation.  

Bokskogarna är en del av Sölvesborgs själ, låt dem stå kvar. 

 

25. IW 
Motsätter mig skövlingen av bokskogen på Vitahallsslätten. Låt den 
stadsnära skogen vara kvar till kommande generationer. 

 

26. SJ 
Tycker vi ska värna om vår underbara bokskog, och tänka på kommande 
generationer som jag hoppas kommer värna om natur och klimat. 

 

27. RB 
Som född, uppvuxen, boende i Sölvesborg i 70 år, motsätter jag mig 
skövlingen av bokskogen i Vitahall för bostadsbyggnation. 

 

28. IA 
Jag vill protestera mot att kommunen ska bygga på Vitahallsslätten.  

Bostadsområdet kommer mitt i den högstammiga bokskogen som många 
människor promenerar i varje dag. Att bebygga stadsnära skog när man har 
som slogan "Sölvesborg av naturliga skäl" rimmar illa.  

Man måste tänka sig för noga innan man tar så här drastiska beslut, för det 
finns ingen återvändo.  
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Har man en gång byggt får man aldrig tillbaka bokskogen. Det bär respekt 
med sig att vi har norra Europas största sammanhängande bokskog i 
Sölvesborg. 

 

29. AM 
Jag vill inte att kommunen skövlar bokskogen vid Vitehall och Kanehall. 
Tack på förhand för att ni låter bli. 

 

30. RN 
Instämmer helt i Vänsterpartiets kritik mot kommunens planer att bygga 
bostäder på Vitahall. Förstör inte en vacker bokskog! Det finns andra mer 
lämpade byggområden t. ex i utkanten av Vitahall, västra delen. 

 

31. SJ 
Jag motsätter mig starkt att ni planerar bygga i skogen mellan 
Hjortakroken och Kämpaslätten, både Vitahall och övrig yta i området.  

Jag är inte heller positiv till att bygga bostäder i utkanten av Vitahall där 
det idag växer barrskog.  

Planera bostäderna någon annanstans, förslagsvis i området på andra sidan 
infarten mot rondellen, rakt över kämpaslätten och ridskolan. Hela det 
området är ju ändå redan skövlat.  

Vi som bor i Sölvesborg måste få lov att tycka till kring vårt närområde och 
jag hoppas att ni tar mina åsikter på allvar. 

 

32. KF 
Bok och ek tillgången i Blekinge är kustområdets signum och får inte 
hanteras på fel sätt. Som inflyttad var det just den, som till slut fick mig att 
välja ett nytt arbete i Blekinge. Det är ingen quickfix att ersätta ett 
gammalt bokbestånd, men den tanken finns kanske inte heller!? 

 

33. IL och KL 
Vi sölvesborgare har fått möjlighet att ”tycka till” om detta. 

Vi tycker att förslaget att bygga i utkanten av Vitahall i den västra delen, 
där det idag finns en kraftledning verkar vara bästa lösningen. 
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34. AN 
Det känns ledsamt med planerna att skövla den vackra bokskogen Vitahall. 
Det är ett område som används mycket. Jag cyklar där dagligen till och från 
jobbet och möter alltid människor där. Många hundägare går sina 
promenader i detta område. 

Det är oerhört viktigt för folkhälsan med grönområden som är 
lättillgängliga. Jag är fysioterapeut i psykiatrin, och det är fantastiskt med 
skog så nära mottagningen på Borgmästargatan. Fysisk aktivitet i naturen 
är en del av behandlingsarbetet. 

 

35. NW 
Jag tycker att det är fel att utplåna bokskogen enligt er upprättade plan. 
Bygg gärna bostäder runt omkring bokskogsområdet och i den västra delen 
där det är en annan typ av skog, men spara bokskogen som en stadspark. 
Där finns ju, förutom ädelskog, enorma historiska värden i form av rester av 
gamla strandvallar, t.ex. Littorinavallen. 

 

36. PN 
Planerna på att avverka bokskogen i Vitahallsområdet ger mig tårar i 
ögonen. Närheten till bokskogen och havet är det som karaktäriserar vår 
vackra stad, och just bokskogen är världsunik. Dessutom, i tider av 
skenande klimatförändringar, livsviktig för oss alla. 

Jag hoppas innerligt att kommunen ändrar sina planer. 

 

37. KT 
Det är med stor besvikelse jag läser om förslaget att bygga på 
Vitahallsslätten. Detta är en av de få NÄRA bokskogar vi har. Det är ett 
stort rekreationsområde för många. De som finns där är de som inte 
behöver uppbyggda kostbara aktivitetsbanor som skateboardparker etc. Vi 
njuter av naturen och det är här vi finner lugn i en stressad vardag. Gratis 
för oss alla. Inga skattepengar till underhåll och uppbyggnad. 

Några få sparade träd kan aldrig ersätta en skog!  När man tittare i 
turistbroschyrer från Sölvesborg finns det alltid med fina bilder från 
bokskogen. Den är unik och bör bevaras. Vitahallsslätten är den skog som vi 
som bor i innerstan har närmast till. Vi behöver inte ta bilen till denna plats. 
Men om man skulle bygga just här har vi inte kvar någon nära skog. De som 
skulle bo där måste ha bil för att åka och handla. Så mer miljöförstöring.  
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Jag har en gammal dekal där det står: Sölvesborg av Naturliga skäl. Låt 
detta få vara ett fortsatt kännetecken för Sölvesborg. Rör inte vår 
bokskog!!!!!! 

 

38. KS 
Jag flyttade till Sölvesborg 1977 utan att egentligen veta någonting om 
staden. Hittade en liten pärla där jag rotade mig. � 

Sölvesborg är en fantastisk vacker stad att leva och bo i. Närheten till 
naturen är en av anledningarna till att jag alltid har trivts och fortfarande 
trivs så bra här. 

Hav, strand och inte minst bokskogen. När jag flyttade hit fick jag lära mig 
att i Sölvesborg börjar norra Europas största sammanhängande bokskog. 
Något unikt för vår stad! 

Att riva ner ännu mer av Sölvesborgs bokskog än vad som redan gjorts på 
olika håll i kommunen, tycker jag är fel. Även om det sägs att man kommer 
att bevara delar av skogen och att vi som bor här även fortsättningsvis 
kommer att ha tillgång till den, så blir det inte alls detsamma när skogen 
fylls av villor och radhus.  

Det borde finnas andra alternativa platser att bygga på. Eller att göra som 
man tidigare har gjort i Hjortakroken, gräva ner kraftledningen som finns ”i 
början av” Vitahall och bygga där. 

Vad jag kan se på mina promenader är det dessutom mest barrskog där. 
Visserligen blir området kanske mindre och rymmer inte alla de villor och 
radhus som är planerade på Vitahall, men vi får ha kvar vår bokskog – 
öppen för alla och ett underbart strövområde för stora och små! Ett 
rekreationsområde inom gångavstånd för de flesta av oss! 

 

39. BR 
Sölvesborgs slogan: ”Sölvesborg av naturliga skäl” – det är inget naturligt 
skäl att skövla den stadsnära bokskogen vid Vitahall! 

Skogen är stadens lunga och tar upp och skyddar invånarna i Sölvesborg 
från de skadliga ämnen som biltrafiken på motorvägen ger upphov till. Vi 
behöver den ridån som den stadsnära bokskogen mellan E22 och sta´n är 
för att vi ska kunna andas bättre luft. 

Den stadsnära bokskogen vid Vitahall är dessutom ett populärt område för 
det rörliga friluftslivet. Med sina fina gångstigar är skogen tillgänglig även 
för barnfamiljer med barnvagnar, för rullstolsburna och för dem som inte 
har så lätt för att röra sig i ojämn terräng. I området möter man de som 
promenerar, löpare, ryttare, cyklister och hundägare. Vi är många som 
njuter av att vistas i skogen alla årstider. 
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Jag kan också framhålla vikten av att ha nära till naturen för Kanehalls 
förskola, liksom att eleverna på Furulundsskolan och Möllebacksskolan 
behöver närheten till området. 

Det finns bättre alternativ att bygga bostäder på i närområdet, så tänk efter 
före!  

Det går fort att fälla en skog, men det tar många, många år att få den 
tillbaka! 

 

40. AJ och KJ 
Vi protesterar mot skövlingen av bokskogen i Vitahallsslätten. Den är 
ovärderlig och bör därför bevaras. 

Vi bor i Stockholm men besöker Sölvesborg flera gånger per år som vi gjort 
i 20 år. I Stockholm finns det snart inte några grönområden kvar, därför är 
vi glada att vi hittat Sölvesborg som rekreation. Där kan vi cykla genom 
bokskogarna och andas frisk luft. Låt oss kunna fortsätta med det. 

 

41. KK och HB 
Låt vår fina bokskog vara ifred och detta underbara strövområde. Tänk 
också på våra vilda djur och fåglar lever där. Vår slogan är ju Sölvesborg av 
naturliga skäl. Börjar ni bygga där också så är det inte mycket kvar av vår 
vackra natur. Börja att sköta naturen, grönområde och rabatter i vår vackra 
lilla stad först innan ni börjar med nya projekt. Hur blir det med gamla 
E22:an som redan är hårt trafikerad och det är inte många som håller 
hastigheten inte ens vid övergångsställen. Vi väntar bara på att det ska 
hända något där. Vägen används också som racerbana på natten. Så skulle 
ni göra ett nytt bostadsområde i närheten av gamla E22:an så bygger ni för 
att det verkligen kan hända olyckor när barnen skall korsa denna väg. Har 
ringt och pratat med Milos angående gamla E22:an men ingen respons. 
Även varit kontakt med polisen angående detta problem men de hänvisar 
till Milos. Så snälla låt Vitahall vara orört. 

Kommentar:  
För att skapa trafiksäkra övergångar för oskyddade trafikanter över 
Blekingevägen måste åtgärder göras. Detta kan exempelvis vara 
upphöjda korsningar eller att vägen smalnas av med hjälp av refuger. 
Båda åtgärderna har till effekt att hastigheten begränsas. 
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42. BE 
Sölvesborg av naturliga skäl.  
Slogan på kommunens logotyp.  

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

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

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

I UNDRSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN från 2018-10-16 
påpekas att "Ianspråktagande av naturmark påverkar den biologiska 
mångfalden inom området och ger en negativ inverkan på målet om ett rikt 
växt- och djurliv samt målet om frisk luft."  

Lövskogen tar upp koldioxid och avger syre. Vilket är av största vikt för att 
motverka global uppvärmning och ge en bra miljö överhuvudtaget. Ett 
flertal unika växter finns i området och dessa är beroende av en 
kontinuerlig bokskog.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

43. HI 
Läste nyss på Facebook om detta förslag och kände att jag ville säga min 
röst. Tycker skogen ska bevaras, det är ju sådana pärlor som gör att man 
vill bo kvar i Sölvesborg. Alltid gått där med hundarna mm. Bygg på annat 
ställe och jag tycker även pengar kan gå till skolorna som finns. Varför 
snåla när det nu byggs om på t.ex. Falkviksskolan? Hoppas innerligt ni 
hittar annat ställe att bygga bostäder på. 

 

44. JJ 
Naturvärden 
I underlaget för remiss angående planen finns utredningar, som belyser 
områdets naturvärden. Skogsstyrelsens rapport är uppdelad i 
dokumentation av Kanehall och Vitaslätt. Det förstnämnda området är en 
registrerad nyckelbiotop och man säger: ”Området bör i huvudsak lämnas 
orört”: Det ingår inte heller i detaljplanen för bebyggelse. Beträffande 
Vitahallsslätten är omdömet: ”Sammantaget ett värdefullt område som 
delvis tangerar nyckelbiotopsklass”. 

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

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

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

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

Delområdena 2 och 3. Har i dag begränsade rekreationsvärden och ...  

Hela den föreslagna bebyggelsen enligt planen ligger inom område 1 och 4. 

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

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

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

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

Sammanfattning  
Underlaget för förslaget till detaljplan visar att Vitahallslätten har höga 
natur- och rekreationsvärden. Dessa kommer att gå till spillo vid en 
utbyggnad. En utbyggnad av den här omfattningen kommer att bli en 
belastning på infrastrukturen. Det finns alternativ för byggnation av nya 
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bostäder i anslutning till Sölvesborgs tätort och inte minst i byarna på 
landsbygden. 

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

Kommentarer: Alla bostadsprojekt medför ökad trafik varför god dialog 
förs med tekniska avdelningen genom hela planarbetet. Planområdet 
ligger nära centrum med god kollektivtrafikförsörjning och därmed goda 
förutsättningar för minskad användning av bilen.  

Det finns inget som tyder på att det finns fornlämningar i området. 
Behovet av arkeologisk undersökning är en fråga som bevakas av 
länsstyrelsen och Blekinge museum, som båda är remissinstanser i 
planarbetet. 

 

45. JM 
Som invånare i kommunen under mer ån 40 år och som boende nära 
bokskogen i Hjortakroken/nya Tivoli vill jag lämna följande synpunkter:  

Kommunen har under många år byggt för lite bostäder och behovet av nya, 
attraktiva bostadsområden är stort. Nu finns flera detaljplaner ute för 
samråd i kommunen och det är bra, när de kommer att förverkligas. Vill vi 
utveckla kommunen, är en viktig del att det finns trevliga och bra områden 
för bostäder, förskolor och skolor.  

Detaljplanen för Vitahallsslätten har varit föremål för utredningar både på 
läns- och kommunnivå. Här har man noga utrett markområdet, trädbestånd 
och skyddsvärda områden. Mellan och runt bostadskvarteren planläggs 
marken som naturområde. Ambitionen från kommunen är att bevara så 
mycket som möjligt av den befintliga vegetationen runt området, så att det 
även framledes ska upplevas som ett lättillgängligt rekreationsområde för 
boende inom och i närhet till området. Detta är bra. Planförslaget är 
”utformat utifrån ambitionen att skapa en ”luftig” bebyggelsestruktur där 
kontakten med omgivande skogsmark hela tiden är närvarande”. Att det 
skulle handla om skövling är en stark överdrift, som jag anser mest används 
för att skrämma invånarna att bokskogen ”försvinner”. Att elledningarna 
samtidigt grävs ner, är också en stor fördel.  

Sammanfattningsvis anser jag att detaljplanen för Vitahallsslätten är väl 
genomarbetad och att området vid ett genomförande i etapper kommer att 
fylla en del av kommunens behov av bostäder samtidigt som tillgången till 
rekreation och strövområden bevaras.   

Jag säger alltså ja till detaljplanen för Vitahallsslätten! 
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46. Familjen P 
Vi är en familj som bor intill bokskogen på Vitahall, den nyttjas av oss 
dagligen för vi har hund och barn som vistas där. 

Vi är nu trötta på att se att mer och mer skog skövlas för att det ska 
byggas. Vi har bott här i 20 år nu och ser hur det förändras mer och mer åt 
det negativa hållet. Endast ridskolan med hästhagar och önskefoto fanns 
här när vi flyttade hit för närheten till naturen med allt vad den ger av 
återhämtning och trevliga skogspromenader. 

Vi protesterar nu HÖGLJUTT av skövling av mer bokskog. Nu räcker det!!!! 
Vi vill ha kvar vår skog och inte bli inklämda mellan en massa byggen. Vi 
hade ju bara naturen på den sidan vägen innan så långt ögat kunde nå. 
Bokskogen är ovärderlig!!!! 

Hoppas inte det finns tvivel över vilka åsikter vi har om detta, JA till 
BOKSKOGEN!!! 

 

47. AR 
Jag vill uttrycka mitt missnöje med att bostadsplanera i detta område. 
Loggan Sölvesborg har (NATURligtvis) stämmer inte med all den 
ödeläggelse av vår stadsnära natur som är unikt o gör Sölvesborg till den 
vackra stad den är. Jag har förfasats av den nedhuggning av träd som skett 
på båda våra förut så vackra infarter till Sölvesborg. Nu ser det ut som 
vilken sömnig småstad som helst. Tråkig o livlös med stora plåtlådor som är 
det första som möter de som kör in. Ni får stoppa nu o tänka på framtiden. 
Detta går tvärtemot vad många större städer nu eftersöker, träd o grönska.  

Vi har rekreationsytor nära stora bostadsområde där människor 
promenerar o njuter av omgivningar. Det är Sådant man behöver.  

Bevara våra bokskogar! 

 

48. KM 
Objektion! 

Nämen nu måste ni fatta att detta är inte OK. Ska ni skövla mera av den 
unika bokskogen?! Har ni inte gjort tillräckligt med skada norr om detta 
område? (NV på kartan) 

Den vackra bokskogen som så många promenerar i för de villa vara nära 
naturen.  Den naturliga naturen tar ni bort – ett hån mot ert motto – 
Sölvesborg NATURligtvis???  

Bokskog som hjälper till att hålla luften ren för stadsborna. Bokskogen som 
generationer har vandrat igenom och som kommande generationen borde 
också få göra. Behövs alla dessa villor?  
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Finns det Inga andra möjligheter om nya bostäder måste byggas?  

Finns det tillräckligt med resurser? 

Om ni vill att folk skall flytta till Sölvesborg måste ni väl se till att 
resurserna räcker till. Bokelundskolan med alla sina (drog) problem – borde 
fixas först innan ni bygger fler Potemkin fasader! Tågstationen och droger?  

Vore det inte bättre med en simhall som Sölvesborg’s med omnejd boenden 
kan utnyttja istället för de ynka svin-dyra få tider i Valje? 

Lyssna till folket som bor i självaste staden – vad tycker de? Finns det plats 
till fler i Sölvesborg? Finns det folk som har råd att bo i Sölvesborg.  

Tack för ordet, KM (nu bor jag inte längre i Sölvesborg men har gjort och 
min mor och bror med familj gör det) 

 

49. ÅM 
Jag vill här med protestera mot skövlingen av vår dyrbara bokskog på 
Vitahall. Jag anser att det finns andra område där man kan bygga nya 
bostäder i vår kommun. Det finns närliggande blandskogsområde som 
passar bättre! Som boende på Kämpaslätten och hundägare, så vistas jag 
varje dag ute i våra vackra omgivningar alla årstider och tycker att det vore 
förfärligt om denna unika bokskog skulle försvinna! Både för egen del och 
djurlivet som finns i denna speciella miljö. Så snälla, tänk om och bygg på 
någon annan plats. 

 

50. LB 
Angående byggplanerna å Vitahallslättens bokskog... 

Personligen motsätter jag mig å det bestämdaste planerna o idéerna om 
bebyggelse här och ber er att utveckla o planera byggandet inom något 
annat område. Stadsnära naturområden är otroligt viktiga för oss som bor i 
kommunen och även för våra turister/besökare året om. Många besökare 
kommer till Sölvesborg p.g.a. havet, landsbygden och inte minst - våra 
bokskogsområden. 

Sölvesborg av naturliga skäl… eller hur. 

 

51. GB (2 yttranden) 
Yttrande 1 
Bygg inte i bokskogen vid Vitahall! Vi bör i stället se till att bevara den fina 
bokskogen så som den är idag! 

Tänk om och tänk rätt! 
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En skog går aldrig att återställa och Sölvesborg behöver den stadsnära 
skogen som både rekreation och "lungor". 

 

Yttrande 2 
Jag hoppas innerligt att det inte kommer att byggas i bokskogsområdet vid 
Vitahall! Tänk om och se till att bevara vår vackra bokskog! 

 

52. AB 
Låt bokskogen vara kvar! 

 

53. ME 
Tycker planförslaget på Vitahallsslätten ser bra ut! Är positiv till att man 
försöker att utmärka ett villaområde (och ej höghus) med närhet till 
centrum då jag personligen upplever att det finns en efterfrågan på det i 
Sölvesborg.  

Mycket bra att man planerar skola och förskola på området, så att barnen 
får korta avstånd hem. 

 

54. MW 
Jag vill protestera mot att ni fäller skog upp mot Ryssberget! 

1. För det första är det inte "strandnära skog" även om jag tycker att 
detta borde vara ännu viktigare att behålla ned tanke på sanddynor 
som annars breder ut sig. 

2. "Sölvesborg-Sveriges trädgård" är fortfarande allmänt känt uttryck 
och detta går verkligen emot allt vad det står för. 

3. Bokskogen är fridlyst. Hur kan ni ens tänka att ta bort denna skog 
som är så värdefull för djur, människor och för hela symbiosen? 
Bokskog finns ju inte ens norr om Småland! 

4. Jag ber er – tänk om! Nog måste det finnas något annat gammalt 
industriområde eller grässlätt som kan användas?? 

 

55. AR 
Låt våra fina bokskogar vara ifred. Finns inga hus i världen som kan ersätta 
dem. Finns det inte bättre platser? Gör klart de projekt ni påbörjat istället 
för sånt här fjanteri. 
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56. TB 
Jag vill inte att bokskogen vid Vitehall skövlas. 

 

57. KÅ 
1. Närheten till skog och mark är en stark bidragande orsak till att folk 

vill bosätta sig eller bo kvar i Sölvesborg. Det har redan skövlats för 
kämpaslätten, svarta hejan, ljungaviken. Det räcker nu. Få fart på 
innerhamnsprojektet i stället. Se till att förbindelser med 
glesbygden blir bättre så kanske folk vill köpa tomter som redan är 
förberedda i t.ex. Norje och Nogersund. 

2. Ytterligare en skola? Se till så att skolorna som redan finns får rätt 
förutsättningar att bedriva en skaplig verksamhet. Innan fler byggs. 

Tack för ordet. 

 

58. AN 
Protesterar mot planerna av att göra bostadsområde av ”Vitahall”. Vi är så 
många som nyttjar detta område då det ligger nära skolor, förskolor, 
äldreboenden med mera. Många hundägare går där dagligen. Lättillgänglig 
och nära för alla som inte har möjlighet till att ta sig ut i naturen på annat 
sätt. Måste finnas så många bättre ställen att bygga på i kommunen. 

 

59. A 
Bygg hellre ner mot Ynde det skulle bli ett snyggt bostadsområde. 

Kartan över byggnaderna ser verkligen bra ut. Men inte området ni ”tänker” 
bygga på. Så mkt bokskog har vi inte och att ha nära till både skog och hav 
är ju också i turist synpunkt viktigt. 

Bakom miljöstationen och ut mot Mjällby är också en tanke, men då ryker ju 
odlingsbar mark, vilket inte heller är bra. Kolla upp Ynde. 

 

60. IL, MBL, TN och KE 
Vi på S-vägen tycker det är fel att skövla bokskogen i Vitehall. Vi motsätter 
oss att kommunen planerar att riva ner vår vackra och ovärderliga bokskog 
och bygga bostäder i området. 

Vi vill ha kvar den unika bokskogen, vandra i, lyssna på fågelsången, njuta 
av tystnaden. 
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61. AL 
Vill först säga att jag tycker det var ett väldigt bra initiativ av kommunen 
att låta allmänheten komma till tals på detta sätt. 

Jag har läst artiklar och insändare i tidningarna om Vitahallsområdet och 
jag ställer mig helt bakom de synpunkter som Willy Söderdahl framför. För 
mig som ”gammal sölvesborgare” uppvuxen inte långt från det aktuella 
området är bokskogen Sölvesborgs viktigaste resurs. Tänk att ha Sveriges 
största sammanhängande bokskog som inramar kommunen från 
Ryssberget genom Svarta Led ända ut till Tredenborg. Det är svårt att 
någonstans hitta något liknande. Och det är inte bara vi ”gamla 
sölvesborgare” som tycker så. Släktingar och bekanta som kommer på 
besök väljer ofta att komma i början av maj just för att se bokskogen slå ut. 
När min svärfar för många år sedan kom till Sölvesborg för att titta på ett 
jobb blev han så betagen av Valjeskogen att han redan innan han kom fram 
bestämde sig för att för att flytta hit. Jag tror att många här i stan kan 
berätta liknande historier. 

En del tycker kanske att det inte är så mycket bokskog som behöver 
huggas ner och att en del träd får ju stå kvar. Men även om en del träd får 
stå kvar så är skogen borta och det är ju just skogen som är unik. Det som 
en gång huggits ner går dessutom aldrig att återställa. 

Så låt bokskogen vara och bygg på området som Willy Söderdahl föreslår. 

 

62. MA 
Har fått handlingarna ang vitahall i.o.m jag bor i anslutning till det och 
tycker det är förkastligt att ni bara funderar på det området. 

Närheten till skogen försvinner då vi redan har kämpaslätten, hjortakroken 
och motorvägen som ligger i vägen!  

Bilen kommer att utnyttjas mer för att kunna nå skogen lättare, genom att 
köra till Ynde och skjutbanan för att motionera hundarna. 

Och jag tror att jag pratar för de flesta grannarna på S-vägen. 

 

63. MF 
Jag vill inte att bokskogen på Vitehall skövlas. 

 

64. RW 
Vill härmed lämna mina synpunkter på Vitahallsplanen. 

Är STARKT motståndare till att man vill skövla vår unika bokskog.  
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Gör om-gör rätt... ska där byggas bör det göras i den sydvästra delen där 
kraftledningen finns (som ju skall grävas ned), det området består av 
barrskog, inte unik bokskog. 

 

65. MM 
Jag tycker det är helt fel att lägga bostäder på Vitahall. Bokskogen är 
mycket värdefull för Sölvesborg och stadens signum. Unik! Tänk om!! 

 

66. BS och GS 
Angående byggplanerna på Vitahallsområdet i Sölvesborg vill vi med emfas 
protestera mot dessa planer. Vitahall är ett område som ligger på 
gångavstånd för flera grundskolor, förskolor samt gymnasieskolan och ger 
möjlighet för barn och ungdomar att följa årstidernas skiftningar för djur 
och natur, dels på lektioner men också för avkoppling och lek. Likaså är det 
nära för alla de som bor runt omkring att snabbt komma ut i skogen och 
njuta av den unika växtlighet som nu skänker glädje åt så många. Friskvård 
har blivit allt viktigare i vårt samhälle med åren! För några år sedan fanns 
här ett bestånd av gaffelbräken, en ormbunksväxt, och om området får vara 
ostört mycket väl kan dyka upp igen. 

Vi vill råda er att istället bygga på den alternativa plats som föreslagits i 
media, en plats som inte orsakar lika stor åverkan som den nu föreslagna. 

 

67. AL 
Av vad jag förstår får ni både positiv och negativ kritik till byggplanerna. 
Jag som ung i Sölvesborg, 19 år, ser en framtid i Sölvesborg där det finns 
närhet till skogar, hav och natur. Skogen kring Kanehall har alltid varit, och 
är en fantastiskt fin skog att promenera, träna och rida i. Jag tycker att en 
stor del av Sölvesborgs personlighet ligger i skogarna, som ligger så nära 
bostadsområden. Jag tycker därför det skulle vara otroligt synd att bygga 
ännu fler bostäder på den ytan av skogen som ännu finns nära och 
tillgänglig. 

 

68. JJ 
Motsätter mig skövlingen av den stadsnära bokskogen på Vitahallsslätten. 
Underbart rekreationsområde som används flitigt inte minst av låg- och 
mellanstadieskolorna i närområdet. 
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69. BE 
Vitahall bostäder. Jag tycker vår vackra bokskog ska bevaras, inga 
bostäder där!!! 

 

70. AS 
Min synpunkt är att det är synd att ta väck den enda skogen som finns stort 
sett i Sölvesborg. Jag jobbar på ridskolan Bokeslätt som ligger precis där, 
hästarna kommer att bli lidande på grund av att dem går igenom skogen 
varje dag till sina hagar. 

 

71. KB 
Jag tycker det är helt fel att skövla bokskogen för att bygga bostäder just 
där! 

 

72. LL 
Vänligen låt bokskogen vid Vitahall stå kvar! "Sölvesborg av naturliga skäl" 
är ju slogan vi är stolta för. Var rädd om den! 

Vi behöver bokskog i nära anslutning till stan, där äldre, 
funktionshindrande, och även barn har nära till rekreationsområde.  

Det räcker med den "Våldtäkten" ni gjorde på Kämpaslätten var enda träd 
skulle ner, där faktiskt några enstaka bokar kunde fått vara kvar med lite 
känsla i planeringen. 

Förstår väl att orten måste utvecklas och inte stanna av i sin tillväxt. 

Ni får allt leta upp andra platser, ta barrskogen intill samt 
kraftledningsgatan när ledningen är nergrävd! Där finns säkert någon areal 
kvar ute vid Ljungaviken bland tallarna, och utnyttja 50 miljoners bron till 
fullo. 

Sedan har ni ju innerhamnen! 

Det räcker väl ett tag med dessa invånare som platsar på nämnda område? 

 

73. JL 
Jag tycker inte att det är en bra idé att bygga nya bostäder i vår fina 
bokskog upp på Vitahall. Det är ett av de få fina skogspartier vi har kvar 
med fina vandringsleder och härlig skogsmiljö.  

Bor själv på Kämpaslätten och tycker det är tillräckligt med hus där i 
nuläget för att kunna behålla den gemytliga småstadskänslan som 
Sölvesborg är känt för. 
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74. AB 
Låter som en jättebra idé. 

 

75. CR med familj 
Jag och min familj vill verkligen inte att ni förstör den fina skogen genom 
att bebygga Vitahall. Vi är väldigt många som använder den som 
rekreationsplats varje dag. Som ni säkert vet finns det också mycket djur 
där. 

 

76. AH 
Ja! Naturligtvis ska bokskogen skyddas från skövling! Vi är många som bor 
bara ett stenkast därifrån och varje dag njuter av härliga promenader där 
med våra vänner och hundar. Att få se årstidernas växlingar i denna 
underbara skog är livskvalitet! Ett rungande nej till bebyggnad av 
Vitahallsslätten!!! 

 

77. BE 
Bevara vår vackra bokskog, bygg inte bort den! 

 

78. JH 
Jag tycker det är bra att det byggs nya bostäder i Sölvesborg, hoppas det 
hålls igen på standarden så priser blir justerade så det passar människor 
med normala inkomster. Man behöver köra många anbud för att bryta 
byggfirmornas upp trissade priser. Det är synd att Vitahallsslätten bara 
kommer att generera cirka 50 bostäder (villor). Varför bygger vi inte 3 
vånings hus eller två våningar så vi får ut många bostäder när vi tar detta 
område i anspråk? Tänk vad fint läge det skulle bli! 

 

79. MD 
Sölvesborg är för mig en gullig pytteliten stadskärna med fantastisk natur 
runt om. Jag inser att om fler människor ser finessen med att bo så, måste 
det byggas fler bostäder. Det gäller bara att inte förtäta staden så att den 
förlorar sin särart. Inte skall väl en stad av Sölvesborgs minimala storlek 
behöva växa utan att lämna rekreationsområden inom stadsgränsen. 

Successivt har ju det mesta av den stadsnära naturen gjorts om till smala 
hundrastningsstråk mellan villatomterna. Skogen mot Valjeviken och 
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Kämpaslätten är tydliga exempel som inte längre inbjuder till rofylld 
skogsvandring eller 12-åringars vildmarkslek. 

Vitahall är ett av väldigt få sådana små områden som är kvar söder om 
motorvägen. Om New York kan behålla Central park borde Sölvesborg 
kunna behålla Vitahall. 

 

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

 

81. LF 
Sölvesborg av naturliga skäl? Knappast om kommunen gör verklighet av 
planerna att bygga bostäder på Vitahall. Den omtalade bokskogen i 
Sölvesborg är snart ett minne blott. Det har knaprats på den tätortsnära 
skogen och grönskan överlag i Sölvesborg under en längre tid och nu ska 
skövlingen fortsätta. Det kommer att bli allt svårare att lätt och snabbt 
komma ut i skogen vilket ju brukar anses vara en hälsobringande aktivitet. 
Sölvesborgs kommun vill gärna marknadsföra sig som en ort som vill främja 
en aktiv fritid med många inslag av motion och träning, gärna naturnära. 
Detta lär inte bli så enkelt i fortsättningen om skogsavverkningen ska få 
fortsätta, bl.a. med tanke på funktionshindrade och äldre. Min förhoppning 
är att kommunen tar sitt förnuft till fånga och skrotar planerna på att 
bebygga Vitahall. 

 

82. KB och JB 
Vi protesterar mot den föreslagna detaljplanen för Vitahallsslätten.  

Det berörda området har höga naturvärden vilket framgår dels av 
Sölvesborgs kommuns grönstrukturplan, dels av det faktum att kommunen 
har skapat faunadepåer i området och dels av Länsstyrelsens yttrande där 
man påpekar att området innehåller skyddsvärda träd och rödlistade arter. 
Att då hävda att den föreslagna planen har ”ringa miljöpåverkan” finner vi 
anmärkningsvärt. 

Det berörda området utgör vidare Sölvesborgs kanske mest tätortsnära 
natur, med stora bostadsområden och därmed många sölvesborgare 
boende i direkt anslutning till naturen. Forskning vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Alnarp visar att fysisk aktivitet i grönområden och 
natur, särskilt i lövskog, bidrar till att minska upplevelsen av stress och 
motverka och behandla sjukdomar som fetma, schizofreni och depression. 
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Enligt Boverket kan stadsdelsparker och större grönområden inte ersättas 
med mikroparker eller gröna stråk. 

Det berörda området utgör dessutom ett viktigt rekreationsområde för 
sölvesborgarna, vilket framgår av det faktum att en stor del av 
Sölvesborgsledens sträckning går genom området. Som boende i närheten 
kan vi konstatera att varje gång vi rör oss i området möter vi andra 
sölvesborgare som motionerar, vandrar i skogen eller rastar hunden. Om 
den föreslagna planen realiseras kommer den känsla av skog som idag finns 
helt att försvinna och kvar kommer endast vara en grillplats med några 
träd. Vi är övertygade om att områdets betydelse som rekreations- och 
friluftsområde då kraftigt kommer att minska.  

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse för allmänheten på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Särskild hänsyn ska tas till behovet av grönområden i och nära 
tätorter.  

Med hänsyn till ovanstående menar vi att den föreslagna planen bryter mot 
miljöbalken. Vi vill därför att planen revideras så att de föreslagna 
bostadsområdena dels minskas och dels förläggs i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse på det att ett större sammanhängande skogsområde 
kan bevaras. Slutligen ifrågasätter vi varför en ny skola ska byggas i 
området. Om man istället bygger en skola i Ljungaviken eller Sölve skulle 
barnen därifrån slippa att bussas och motsvarande platser skulle frigöras 
på Hjortakroksskolan – en vinst såväl för barn som miljö. 

Kommentar: I planen avsätts mark för framtida behov av skola eller 
förskola i området. Planen är dock flexibel och möjliggör även för 
bostäder inom området. I Ljungaviken finns planerat för skola på 
liknande sätt, den är dock inte uppförd ännu.  

 

83. SF och CF 
När vi den 12/12 1974 valde att flytta till Sölvesborg gjorde vi det därför att 
staden var en förhållandevis välbevarad småstad, någorlunda orörd av 
grävskopor, exploatering, modernisering, förtätning, tuttinuttifiering, 
stormarknader, höghusbebyggelse och annan styggelse. Till detta kom att 
staden omgavs av hav och skog, sandstränder, en liten arkipelag och kort 
sagt en god bit av allt det bästa vårt land kan erbjuda. Gladlynta innevånare 
levde i trivsel och sämja med ett välfungerande stadshotell, skickliga 
hantverkare med små verkstäder, spännande segeltävlingar- med mer än 
ett dussin deltagare - jazzklubb, sjukstuga och en mycket gammal och 
välbevarad banklokal. Men säg den glädje som varar beständigt! 
Fortfarande återstår en hel del av de värden som lockade oss hit, men 
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staden har förlorat allt för mycket av sin attraktionskraft. Tiderna 
förändras, det är sant, men de som satts att styra staden har uppenbarligen 
lidit svårt av hemmablindhet; man har nog trivts, men utan förstå varför 
man gjort det. Myten om den livsnödvändiga tillväxten har till råga på 
eländet slagit rot i de styrandes sinnen och förmörkat deras syn, trots att 
ett tio års barn kan förstå att den leder till undergång. Titta på det 
hårdexploaterade Kalifornien - de har knappt dricksvatten och långt mindre 
att släcka med när vad som återstår av deras fnösketorra skogar sätts i 
brand! Har vi själva, i den tilltagande torkan, vatten till den ökande 
bebyggelsen? Det låter knappast så när man inte får vattna trädgården i juli 
månad. Men om man nu tvunget skall bygga nya villaområden (visserligen 
fula, dyra och av undermålig kvalitet), varför i Herrans namn måste dessa 
byggas i ett bokskogsområde? Denna planering är ju ingenting annat än 
rent vanvett! ( Detta är ett professionellt omdöme, vi är bägge välutbildade 
och erfarna psykologer!) Var kommer dessa idéer ifrån? Studiebesök på 
mindre lyckligt lottade orter?  Snälla människor, tänk om och skona 
bokskogen! 

 

84. BJ och IJ 
I valet mellan att hugga ned 25-årig granskog och 80-100-årig bokskog 
borde valet vara granskogen. Vi vill att ni bevarar bokskogen och den fina 
promenadmiljön som finns där. 

 

85. EH och CH 
Vi är motståndare till att ni bygger bostäder på Vitahallsslätten och förstör 
vår fina bokskog. 

 

86. PL 
Ber att ni jämte politiker noga överväger planen för Vitahall enligt 
nuvarande planförslag. Själv tror jag med min långa erfarenhet av 
exploateringar i kommunen med lätthet kunna anvisa andra icke 
exploaterade område som ej på motsvarande sätt kolliderar med 
allmänhetens natur intresse. 

 

87. Anonym 
Jag vill med detta mail tala om att jag som samhällsmedborgare i 
Sölvesborg är total motståndare av all skövling över huvud taget av 
Sölvesborgs bokskog. Det har de senaste åren "gallrats" och skövlats 
alldeles för mycket. Jag har vid ett flertal tillfällen redan framfört detta via 
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insändare, tel.samtal och skrivelser till kommunens tjänstemän och 
politiker. 

Jag välkomnar Vänsterpartiet ställningstagande. 

 

88. GR 
Rör ej den vackra och unika bokskogen i Vitahall. 

 

89. HFS 
Sölvesborg gör reklam för att bokskogarna är vår närmiljö. Med lyriska 
ordalag besjungs norra Europas längst sammanhängande bokskogar till 
Wallnäs melodi, och vi lockas att flytta hit för att bo i grönskan - den 
grönska som ni nu ytterligare vill minska. 

Kung Karl den IX hade Gröne väg genom Vite hall som sin färdväg till häst.  

Dagligen vandrar vi där, till rekreation och återhämtning för både 
människor och djur. 

Hur är det möjligt att ni med ena handen prisar vår gemensamma natur, och 
med andra handen är beredda att sätta sågen till denna skog? 

Vi är många som är förskräckta över ert förslag att skövla bokskogen vid 
Vitehall för bostadsbygge. 

Ni visar ingen respekt mot en del av svensk kulturhistoria, och ni visar 
ingen respekt för oss som redan bor här och över den bokskog, som ger oss 
friskt syre över stan och nödvändig rekreation. 

Om ni skövlar skogen vid Vitehall får ni ändra er slogan: Vi hade en gång en 
skog... men vi brydde oss inte om den. Välkomna att bo på nästa kalhygge 
där grönskan är ett minne blott... 

Jag protesterar mot detaljplanen att bebygga Vitehall. Det är fel plats. Rör 
inte skogen. Bevara grönområden. 

 

90. KC 
Ni kan inte mena att skövla vår fina bokskog, vårt fina strövområde. Vi ska 
bevara och vara rädd om de små oaser som finns kvar. Protestera mot 
skövlingen av bokskogen. 

 

91. LJ 
Bevara den gröna korridor till rekreation som Bokskogen vid Vitahall utgör, 
bevara tillgängligheten till Ryssberget, Siesjö och Valjeområdet för 
nuvarande och kommande generationer. 
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En exploatering av Vitahallar blir som en strandnära bebyggelse vilket 
begränsar tillgängligheten till bortomliggande rekreations och 
strövområden. Bevara Bokskogen för Luften vi Andas. 

 

92. HD 
Jag vill med detta meddelande framföra min åsikt om den planerade 
avverkningen av bokskogen norr om Blekingevägen. 

Det har kommit till min kännedom att kommunen tänker avverka 
bokskogen på norr om Blekingevägen och det gör mig upprörd och 
förvånad. 

Det rapporteras varje dag om vilka problem som väntar oss om vi inte 
vidtar åtgärder för att minska mängden av växthusgaser i atmosfären och 
att då avverka en lövskog som växer mellan en kraftigt trafikerad motorväg 
och en tätort av Sölvesborgs storlek är omdömeslöst på gränsen till 
kriminellt. 

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

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

 

93. SH 
Angående planen på att bygga på den sista sammanhängande bokskogen, 
som ligger i anslutning till centrala delarna av Sölvesborg, som vid första 
förslaget skulle spara skogen och "bara" ta en liten bit av kanten mot 
Kämpaslätten. Kraftledningen och hästhagarna kan väl inte vara så mycket 
värde i att de inte ska byggas där. Varför har de gamla förslaget att bygga 
ut Kämpaslättens (Vitahallslätten) bostadsområde totalt förkastats?   

Det kommer inte kunna användas till hästbete för de boende kommer inte 
att acceptera djur så nära den nya bebyggelsen. Kantträden som ser ut att 
skulla sparas kommer att självdö pga att de blir friställda. (kolla på träden 
runt Kanehalls förskola). 

Av egen erfarenhet vet jag att granplanteringen mot mottagningsstationen 
inte har något värde varken penningmässiga eller biologiska värden och de 
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boende i de nyaste husen i början av Mästarevägen, kommer att klaga på 
att det skuggar husen långt upp på dagen och vill ha dom nertagna. 

En fråga till, vad händer med norra delen av Ljungaviken, är det inte 
meningen att de området exploateras. Där får ju plats både skola och 
dagis?? 

PS. Eftersom det kallas Vitahallslätten är det ju hästhagarna som avses. Det 
är lite fel på benämningarna på områden där uppe. De som blev döpt till 
Kämpaslätten blev fel, det tillhör Vitahallslätten. Kämpaslätten är området 
där Ridskolan och Brukshundklubben ligger plus hagarna ner till gamla 
Yndevägen DS. 

 

94. GBE, VE, KE och TC 
Vi vill protestera mot att ni ska hugga ner vår fina bokskog för att bygga 
bostäder. Detta är en promenad runt om som är oersättlig. Dessutom möter 
alla förbiåkande en fantastisk miljö. Det är förvånande att ni bara tänker att 
detta ska ske. Det finns andra platser att bygga på. 

 

95. AP 
Låt bokskogen vara kvar!  

Den stadsnära bokskogen är unik för Sölvesborg och som kommuninvånare 
sätter jag och många med mig stort värde att ha natur och skog så 
lättillgänglig. Bevara den bokskog som finns! 

 

96. TK 
Utan den stadsnära bokskogen (Vitahall) blir Sölvesborg onaturligare, 
fattigare och tråkigare. Skogen ger rekreation, motion och psykisk vila. 
Exploatera inte sönder denna juvel av grönska. Om det måste offras skog så 
ta den västra delen som består av barrskog.  

Spara Vitahall till kommande generationer! 

 

97. PA 
Jag tycker detta är en väldigt bra idé med en bra placering. Det är synd att 
vår fina bokskog måste plockas bort till detta men anser att fördelarna 
överväger nackdelarna om det skövlas minimalt. Jag ställer mig frågande 
till varför skolan behövs, Hjortakroksskolan ligger tillräckligt nära och kan 
nås via vägen upp till vattentornet på ett säkert sätt. 

Annars så hoppas jag på att detta blir verklighet och jag kommer högst 
troligt köpa en tomt där. 
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98. KJ 
Undertecknad säger ”NEJ” till skövling av vår bokskog. 

 

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

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

Låt oss ha våra fina strövområden i fred. 

 

100. HM 
I en andra dagsfärsk artikel om en vandring utmed den medeltida farvägen 
"Grönnestredet" i Sölvesborg har Sydöstran intervjuat en representant för 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Densamme citeras (med referens till mig) 
därvid under rubriken "Vägen kan inte bli fornminne" som följer: "Det går 
inte att klassa Gröne väg som fornminne - eftersom den fortfarande 
används".  

Då jag inte beretts tillfälle till genmäle, anser jag det ur pressetisk synvinkel 
rimligt att nu beredas utrymme för ett sådant. 

Alltså: 
Jag har för Sölvesborgs och Listers fornminnesförenings räkning yttrat mig 
över Detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 mfl., varvid jag beträffande Gröne 
väg bl.a. skrivit: "Hur detta problem skall hanteras och lösas måste 
naturligtvis främst bli en angelägenhet för Länsstyrelsen och eventuellt 
även för Riksantikvarieämbetet att ge besked om. Skall Gröne väg, som i sig 
kan representera ett både danskt och svenskt riksintresse, registreras som 
fast fornlämning eller inte?" 

En kopia av detta yttrande kom Sydöstrans Sölvesborgsredaktion tillhanda 
den 31 januari. Mina formuleringar angående en fornlämningsförklaring 
grundades främst utifrån kännedom om att tillämpningen av 2 kap. 1 & i 
kulturmiljölagen i vissa delar ännu kan upplevas som problematisk; därav 
hänvisningen såväl till Länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet. 

Låt mig därför på förekommen anledning kortfattat få anföra följande: 

För att en lämning skall vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen 
behöver den uppfylla tre rekvisit: 

Den skall vara en lämning efter människans verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. 
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Av den till Riksantikvarieämbetets "Vägledning om fornlämningsbegreppet 
och fornlämningsförklaring" (2014) bifogade lämningstypslistan framgår 
att "Grönnestredet" bör klassificeras som "färdväg". Denna vägsträcka kan 
också, som jag i mitt yttrande har påtalat och belagt, med evidens bevisas 
utgöra en lämning av den medeltida kungsvägen, "Via regia". 

Vägen uppfyller således med råge de två förstnämnda rekvisiten men synes 
enligt länsstyrelsens preliminära bedömning genom att fortfarande vara i 
bruk inte vara varaktigt övergiven. Jag kan med referens till RAÄ:s 
vägledning inte dela denna uppfattning. En väg bör alltså enligt min 
bedömning mycket väl kunna betraktas som varaktigt övergiven, såvida 
den inte används för sitt ursprungliga syfte! Så är ju uppenbarligen fallet 
med "Gröne väg", som nu endast brukas som gång- och cykelväg men 
sedan medeltiden och åtminstone fram till 1700-talet utgjorde en för 
centralmakten betydelsefull allfarväg, Via regia. 

Det är mot denna bakgrund önskvärt att länsstyrelsen inte förhastar sig 
utan dessförinnan nogsamt diskuterar (vid behov även i kontakt med RAÄ) 
den gröna vägens status som fornlämning och i övrigt prövar dess 
kulturhistoriska värde för i synnerhet Blekinges vidkommande. 

 

Komplettering till ovan yttrande: 
I till exempel Hemsjö, Alingsås kommun, finns en bevarad kortare färdväg, 
också kallad ”Kungsvägen”, vilken är registrerad av Riksantikvarieämbetet 
som Kungsvägen. Fornlämning. Hemsjö 186:1. 

Referenser: 
Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun. Arkeologisk 
förundersökning. Västarvet rapport 2014:20. 

Trafikverket, Alingsås kommun. 4 oktober 2016. Sid 19 (”Fornlämning. 
Kungsvägen under befintlig väg”). 

Kommentar: Se kommentar till Fornminnesföreningen, yttrande nr 14. 

 

101. LS 
Det är inte att bevara Sölvesborgs härliga utbud av hav och bokskog att 
bebygga där. Ett område som används så mycket av människor var dag. 
Den härliga skogen måste få vara orörd. En viktig del i många människors 
välmående att kunna gå i denna skog. Så nej till denna plan! 

 

102. CC 
Att ta mer skog för att skapa nya lek och naturmöjligheter känns som lite 
dubbelmoral! Vad kan vara bättre lek- och naturmöjligheter än vanlig skog?  
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Jag bor visserligen inte i närheten av det tilltänkta området, men ändå. 

 

103. JÅP 
Låt bokskogen vara kvar! 

Bevara den bokskog som finns! Behåll den fina stadsnära bokskogen som är 
till glädje för många. Sölvesborgsborna behöver ha nära till skog och natur. 
Det är inte alla som kan vandra långa sträckor för att nå skog och natur. 
Tänk på att många äldre personer och även andra personer som kan ha 
svårt att röra sig långa sträckor. 

Det finns säkert flera andra platser som bebyggas. 

 

104. GP 
Mina synpunkter finns i denna blogg: 
https://gunvorpersson1.wordpress.com/2019/02/02/vitahall-ute-pa-sk-
samrad/ 

Vitahall… ute på sk samråd 
…vilket innebär att ”Svensson” i kommunen får lämna synpunkter på 
bygget av hus, lägenheter och skola i bokskogen norr om Sölvesborg fram 
till den 4 februari 2019. 

Om Ni nu måste bygga vid Vita Hall, varför håller ni inte er till 
ursprungsplanen? Jag tyckte inte om den 2011, men måste jag välja mellan 
pest och kolera 2019… så blir det planen från 2011. 

Från en gammal blogg, den 1 december 2011 
I söndags låg det – förutom reklam! – ett ”flygblad” i min brevlåda. Detta 
var utdelat i has kvällen före av Naturskyddsförening i Sölvesborg ang. 
kommunens planer på ett nytt bostadsområde – flämt! – i ”min” skog. 
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Blå markering i nederkant är där jag bor, lila= är vägen där jag brukar gå. 
Luftledningen är röd & svart, och vattentornet har fått en blå ring vid 
luftledningen. 

 

Uppe i skogen?!? Jamen… jag trodde kommunen höll på som bäst med 
projekt Ljungaviken! Bostadsområdet på andra sidan viken, där man tog 
första spadtaget för ca tre månader sedan. ”Pålmaskinen” dunkar dagarna i 
ända, för att bygga bron över viken… som ska stå klar om ett år. Sedan lär 
kommunen kunna ståta med en 700 meter lång gång- cykelbro (lär bli 
bland de längsta i europa). 

 

”Bilderna är tagna ungefär vid stjärnan på kartan ovan…!” 

Aldrig varit på något sådant möte tidigare, men… 
Gissa vem som hängde på låset på stadshuset för att inte missa mötet… för 
detta ville jag ha en förklaring till! Varför har jag inte hört något om 
Vitahall? Kom ytterligare en handfull personer från min gata… och alla var 
vi lika förvånade. Varför hade ingen sagt något om detta??? 

Ska man behöva få ett jäkla flygblad för att få veta detta, undrade en av 
grannarna. Men se det ”jäkla flygbladet” kunde vi inte skylla kommunen 
för… för det var då inte de som skickat ut det, svarade kommunens gubbe. 
Men åh, alltså… var det meningen att vi närmsta sörjande inget skulle veta 
något alls? Jodå, men det var inte meningen att vi skulle få en sådan 
detaljerad plan än. 
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Förövrigt hade kommunen annonserat om detta i BÅDA lokaltidningarna… 
okey, men vi som ingen tidning har då? Ni har väl internet???? 

Jo, men poängen är att dagstidningarna har blockerat för icke 
prenumeranter att läsa deras tidning på nätet. Visst, man kan googla 
Vitahall… men det man inte vet, har man inte ont av. 

”Ljungaviken – Närmare naturen kan du inte bo i en stad”  

Jupp, det är ett sälj argument i filmen för att köpa en tomt där… och så 
visar de bilder på en hjort (?) och en groda som hälsar på i en trädgård. 

Trevligt med naturen inpå knutarna… visst, det tycker jag oxå… men det 
lär bli ett minne blott för oss på S-vägen OM Vitahalls planen går igenom. 

Grodorna lär kanske stanna 
kvar, men knappast ”mina” 
rådjur… OM det blir ett 
bostadsområde med 31 
lägenheter och 40 villor (har 
utökats till 55 hus och 22 
radhus 2018 + en skola *) 
mellan oss och skogen. 

Men vi då… vi som redan bor 
”nära naturen i en stad”? 

Förväntar de sig att vi ska hoppa högt av glädje över deras framtids 
version? 

Bor ca 16 881 personer i kommunen (16 881 i september 2009, har blivit 17 
475 i december 2017*) i dag, men lyssna nu… det är tänkt att här ska bo 20 
000 år 2020. Tre tusen pers ska alltså flytta hit inom 8 år (befolkningen 
ökade med ca 600 personer på dessa åtta år*) … var i helsike ska alla 
dessa människor komma från? Tomterna i ”min” skog är bara en liten del av 
alla tomter i kommunen… många ligger dessutom mycket kustnära, så de 
är nog inte tänkta till ”vanligt” folk. 

Var ska de jobba? Tja, Sölvesborg bli en stad där man bor för att det är så 
vacker och naturnära! Inga problem för en Stockholmare att pendla 10-15 
mil dagligen – fick vi veta – till ett jobb i tex Karlskrona eller Malmö… 
dessutom är det inga köer där! 

Tretusen pers äter en hel del… tja, det finns industritomter andra sidan 
Kämpaslätten  

(bostadsområdet som byggdes för kanske 10 år sedan… i ridskolans 
beteshagar!)… där kan Willys eller liknande bygga (när de vill) (det blev 
Dollarstone, BurgerKing, Elon, Jem&Fix, Jysk och ByggMax*) . Och får vi en 
jätte mataffär så måste vi förstås ha en klädeskedja där oxå… och så blir 
stadskärnan ÄNNU tommare än den är idag. 



Sölvesborgs kommun 
Datum 

2019-09-23 
Diarienummer 

2010/95 
Sida 

62(79) 
 

Samrådsredogörelse 

Skogen och Sölvesborgarna… 
Kan väl säga att man inte behöver vara där så länge förrän man möter 
någon… med eller utan hund, joggare, barngrupper eller till och med 
ryttare. Ska norra europas största sammanhängande bokskog försvinna? 

Fick lära mig att det är skillnad på bok och bok… 

Finns något som kallas högstammig bokskog, vilket man ska vara rädd 
om… byggplanen tar bara lite högstammig bok, resten är ”bara” bokskog. 

Här finns dessutom en luftledning, 
den måste grävas ner INNAN 
byggplanerna kan gå igenom. ”Min” 
promenerings väg kommer att 
försvinna till stora delar, MEN det 
kommer att bli lite grönområde 
mellan husen… där kan man gå 
sedan också. Hur trevligt känns det 

då? Att folk kan sitta i sitt kök och ”tjuvtitta”? 

Jag kommer inte att gå där mellan husen… faktum är att jag inte ens går 
genom det befintliga bostadsområdet (fastän man kommer upp till tex 
ridskolan den vägen), eftersom det känns som att gå in på privat område. 

Kommentar: Anledningen till att förslaget från 2011 har arbetats om är 
bland annat på grund av att en del redan är bebyggd och övrig del till 
stor del ligger inom område med höga naturvärden. Även om ledningen 
grävs ner måste ett skyddsavstånd på var sida ledningen hållas.  

 

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

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

 

106. AJ 
Är det inte den statsnära bokskogen som är unikt med Sölvesborg? 

När den är borta och ni har fått som ni vill finns det inget kvar av den lilla 
pittoreska grönskande staden Sölvesborg. 

Mitt svar är ett rungande NEJ till att bygga på Vitahallslätten. 

Bostäder behövs men bygg med måtta på ställen där inte bokskogen eller 
naturen stryker med. Bygg färdigt områden som alla redan startat typ 
Ljungaviken (börja med att färdigställa torget ni skröt om skulle finnas där), 
finns ett till annat påbörjat område i Sölve m lediga tomter kvar. Hamnen 
har varit på tal i åratal, bygg där som det ser ut nu är det bara fult där men 
bli färdiga någon gång! Tomten mitt emot Statshotellet är det oxå tal om, 
bygg där! Då behövs ingen bokskog huggas ner. Glöm ej att grönområde 
även behövs mitt i stan! 

 

107. TS och LS med tre barn 
Vill framföra vår åsikt om att bygga bostäder istället för skog i norra 
Sölvesborg. Med tanke på miljön och hållbar utveckling så bör inte ett enda 
hus byggas utan att det kompenseras med samma storlek av ny skog på ett 
annat ställe ex industri som inte används. 

 

108. MO 
Vitahall, detta oersättliga skogsparti av bokträd, som finns i Sölvesborgs 
omedelbara närhet, får ej förstöras med bostäder. Försök istället att förtäta 
redan planlagda områden utan att ta alla grönytor. Exempelvis 
Cirkusplatsen eller höghus på grönytan vid tingshuset. Samtidigt kan det bli 
en trevlig vy över viken och inte så vindkänsligt, som nere vid hamnen. Här 
finns även ytor för bilparkering. Alla kan inte och vill inte bo i villa. De äldre 
flyttar ifrån sina villor och övriga flyttar in i stället. 

Sölvesborg av naturliga skäl!!!! 

 

109. NL 
Jag är här för att klaga på er idé om era nybyggen till Vitahallsslätten. 

Jag tycker det är en mycket usel idé. Jag bor själv i Sölvesborg och jag går i 
den skogen ofta och mycket med min hund. Skövla skog för att bygga hus 
är en jävla tråkig utveckling.  
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Snart kommer hela Sölvesborg bli något tråkigt skitställe som Ljungaviken 
blivit. Bara hus och lägenheter överallt med några få gångstråk genom 
någon sorglig ursäkt till skog. Vem vill gå på asfalt genom ett villaområde, 
inte så jävla party direkt. Bara folk och stress överallt. 

Bygg inte! 

 

110. TF 
Rör inte bokskogen på Vitahallsslätten… 

 

111. EK 
Jag motsätter mig starkt förslaget att skövla bokskogen vid Vitahall. Att 
behålla bokskogen har ett stort värde och är viktigare än att bygga där! 

 

112. PL 
Vitehall och Kanehall är en lunga och ett underbart rekreationsområde som 
starkt bidrog till att vi flyttade till Sölvesborg för 24 år sedan. Sölvesborg 
naturligtvis heter det ju. 

 

113. LA 
Med anledning av planerna på att skövla värdefull bokskog till förmån för 
bostäder som istället kan planeras i utkanten av området 

Synpunkter på planbeskrivning. 

Sid 5. Behov av MKB. Det finns stora naturvärden i området och 
Vitahallsslätten är en del av en av Europas största sammanhängande 
bokskog. Detta är skäl för att göra en MKB. 

Sid 6. ”Planområdet är idag ett populärt rekreationsområde och ett flertal 
gångstigar finns i området.” Här ges ett mycket viktigt skäl till varför det 
föreslagna området ej är lämpligt att exploatera. 

Sid 8, 9 och 10. Här finns också mängder av skäl till att inte exploatera utan 
istället bevara. 

Sid 10. Sista stycket. Här framgår det tydligt att planen är ett direkt avsteg 
från gällande översiktsplan. I översiktsplanen sid 105 B 25 Vitahallsslätten 
står det att läsa: ”planläggning och exploatering ska utgå från de ytor som 
tillskapas när kraftledningen grävs ned eller utreds. Endast en begränsad 
del ska bebyggas för att området även i framtiden ska kunna fungera som 
natur- och rekreationsområde. Området är markerat som värdekärna enligt 
förslaget till grönstrukturplan.” 
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Den detaljplan som nu presenteras följer inte gällande översiktsplan, inte 
heller gällande grönstrukturplan och inte friluftsplanen. 

Synpunkter på Undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Sidan 7. Planens påverkan på övergripande effekter. 

Svaret på frågan om planens genomförande har betydelse/påverkan på 
andra planer. Planförslaget strider mot såväl Grönstrukturplanen som 
Friluftsplanen.  

Hela planen måste förkastas och göras om utifrån det som gäller i 
översiktsplanen, dvs på de ytor som frigörs i kraftledningsgatan och genom 
att avverka den planterade granskogen. 

Kommentar: Se kommentar till Vänsterpartiet i Sölvesborg, yttrande 
nummer 12. 

 

114. LL 
Jag har tillbringat en stor del av mitt 65-åriga liv i Sölvesborg. Inte som fast 
boende men sommartid har jag njutit av den välkomnande atmosfären och 
den underbara naturen, inte minst stränder, fiskelägen och bokskogen. Nu 
har jag förstått att kommunen planerar att bebygga delar av bokskogen vid 
Vitehall med bostäder. Att bygga bostäder är bra och det behövs i en 
kommun som vill växa. Men det måste finnas andra platser som är mer 
lämpliga för detta. Om skog ska avverkas, ta då inte ädellövskog. I Blekinge 
finns en stor del av Sveriges bokskog. I den typen av skog finns en stor och 
viktig biologisk mångfald och den är av stort värde för rekreation, därför är 
det av stor vikt att bokskogen bevaras i sin helhet. 

 

115. CP 
Jag tycker det är helt fel att ta i anspråk ännu mer av den unika bokskogen 
som finns i Sölvesborg. Den är en viktig del i det som gör Sölvesborg 
speciellt och till en bra plats att bo och leva på. Jag har tidigare under en 
period i livet bott i Skåne utan den närhet till naturen, bl a bokskogen, som 
finns här i Sölvesborg. Jag kan konstatera att den närheten i väsentlig 
utsträckning bidrar till en bra livskvalitet här.  

Sölvesborg har ambitionen att antalet invånare ska öka. Närheten till 
naturen och då bl a den stadsnära bokskogen är en viktig faktor, som bidrar 
till att den ambitionen kan uppnås. Det vore därför helt fel att ta i anspråk 
ytterligare en stor del av bokskogen för byggnation. Och det hjälper inte att 
man lämnar enstaka särskilt skyddsvärda träd. Det är ett större 
sammanhållet skogsområde, som är det väsentliga. 
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Det finns möjligheter att skapa visst utrymme för bostäder i Vitahall i den 
västra delen där skogen består av barrskog och en befintlig kraftledning 
kan grävas ner. I övrigt bör kommunens expansion ske i andra områden. 

 

116. IJ 
Låt bokskogen leva. Förstör inte vårt fina naturområde i Sölvesborg 

 

117. PÖ och JÖ 
Vi anser inte att man ska riva bokskogen för att bygga bostäder på Vitahall 
enligt föreslagen detaljplan. Det är ett viktigt rekreationsområde för oss 
som bor centralt och på Kämpaslätten. Dessutom anser vi att det har ett 
högt naturvärde med en unik bokskog.  

Vi kan tänka oss att man bygger bostäder i utkanten av Vitahall, men då i 
den västra delen där det idag finns en kraftledning som vi har förstått ska 
grävas ner och skog som består av barrskog, ej bokskog. 

I anslutning till att man bygger bostäder i den västra delen så finns det en 
ypperlig möjlighet att bygga rekreations- och lekområde för barn i 
anslutning till Kämpaslättens bostadsområde. Exempelvis en gräsplätt med 
lekmöjligheter samt en större lekplats. Vilket saknas i dagsläget. 

Om inte det är ett alternativ så anser vi inte att där ska byggas bostäder 
enligt föreslagen detaljplan. 

 

118. JA 
Jag protesterar!   

Denna bebyggelse talar emot och är inte förenlig med Sölvesborgs 
kommuns tanke om att ha naturen nära. Låt mig citera utifrån er 
turistinformation där ni tydligt marknadsför Sölvesborg som "Mitt i 
naturen" och "I Sölvesborg är naturen alltid nära".  

Jag anser att bebyggelse av denna mark inte ska genomföras då naturen 
inte längre blir inom promenadavstånd för de invånare som bor inne i 
stadens kärna. Jag tänker på bl.a. svårigheter för barnomsorg och 
äldreomsorg att med enkelhet kunna komma naturen nära. 

Rekreationsområde, promenadstigar och bokskog för alla! Det som gör 
Sölvesborg till just Sölvesborg. 

Jag ber er att tänka om. 
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119. JK 
Jag tycker att ni borde satsa på att bygga någonstans där det inte finns en 
stor fin skog. Det är unikt med Sölvesborg att kunna bo så nära skogen och 
centrum samtidigt så snälla förstör inte det. 

 

120. MB 
Härmed motsätter jag mig planerna på att bebygga Vitahallsslätten i 
Sölvesborg. 

 

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

Min familj bodde först på Ryttarböksvägen. Närheten till skogen gick förbi 
Bokelundsskolan och vidare ner till Valjeviken. Där har jag tränat spår med 
mina hundar, sett rådjur tidiga morgnar och i skymningen. Mina barn har 
byggt kojor och vi har haft picknickar. Bara skrotat runt och haft det skönt. 
Sen byggdes det ett bostadsområde där.  

Men då gick vi andra hållet. Kämpaslätten. Genom bokskogen vidare till 
hagarna där. Hundar som kunde springa fritt och sträcka ut. Barn som 
kunde leka medan föräldrar låg i gräset och slappade i solen. Men så 
byggdes Kämpaslätten, (först villaområdet och nu handelsområdet).  

Ja bokskogen fanns ju kvar. Vi flyttade till Skogsvägen. Så bra! Rakt över 
gamla E22:an och in i bokskogen. Hunden var nöjd och matten också. 
Vitsippor, blåbärsris, trattkantareller och svart trumpetsvamp. Solvarma 
skogshallon. På Skogsvägen och de närmaste kvarteren runt omkring bor 
många pensionärer och hundägare. Vi promenerar i skogen, träffas och 
pratar en stund. Närheten till skogen och alla stigar ger möjligheter för 
hälsosamma promenader för gammal, som ung, hundägare, barn. Då spelar 
det ingen roll att man inte har bil, eller inte är i så fysisk form, närheten gör 
att man ändå kan få tillgång till en naturupplevelse. Jag vill poängtera 
vikten av att ha närheten till naturen, i detta fall skogen på Vitahall, ur 
några aspekter.  

Hälsofrämjande.  
Hälsa är inte bara att träna på ett gym eller utöva olika sporter på 
idrottsanläggningar. Det ska också finnas, men det ska finnas 
valmöjligheter för alla. Stillhet och att promenera, se och höra, känna dofter 
så viktigt det också. Speciellt viktigt är då närheten till  
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naturen/skogen för de människor som av olika anledning inte kan ta sig 
med bil, eller t.ex. de äldre i vårt kvarter som tar sina dagliga promenader i 
skogen, med eller utan hund, med rollator osv.  

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

Mänskliga rättigheter, tillgänglighet.  
Att få möjlighet till att leva i en bra miljö är en mänsklig rättighet. Vi har det 
bra i Sverige, och i Sölvesborg. Men vi måste värna om det! Likaså 
tillgängligheten till natur och naturupplevelser för människor med olika 
funktionsnedsättningar är viktigt.  

Miljö.  
Jag har bott på S-vägen i 6 år nu. Min trädgård vetter ut mot gamla E22:an, 
och under dessa år har jag märkt av en ökad biltrafik. Främst en ökning av 
tung trafik, men även personbilar, traktorer och utryckningsfordon. De 
flesta som kommer från Karlshamn tar den östra avfarten in mot 
Sölvesborg, vilket gör att vägen blir ganska hårt trafikerad. Den västra 
avfarten, när man kommer från Karlshamn, dvs. den vid Ynde, är inte 
speciellt enkel att ta för lastbilar, så jag förstår att man väljer den första. 
Detta har gjort att vägen blivit en viktig genomfartsled, vilket vi som bor på 
Skogsvägen tycker är tråkigt, och faktiskt lite störande bullermässigt. Om 
det blir ett bostadsområde på Vitahall kommer ju inte biltrafiken att minska 
precis. Argument som att genom att man bor och har närhet till staden 
skulle minska biltrafik, för att man kan cykel eller gå, tror jag inte håller fullt 
ut. Ska man veckohandla tar man bilen ner till affären, barnen ska skjutsas 
hit och dit osv. Det är så vi lever i samhället idag, tyvärr.  

OM, det blir ett bostadsområde kommer jag också förmodligen att bidra till 
ökad biltrafik, för då får jag en bit till skogen, där jag kan rasta hund och 
hitta lite lugn. Det blir bilen till skogen via Ynde och upp mot Ryssberget. Så 
tråkigt.  

Hitta bättre alternativ, bygg inte in oss ännu mer. Låt skogen på Vitahall 
vara kvar.  

För Sölvesborg och dess invånare naturligtvis! 

Kommentar: Bullerberäkningar har gjorts för Blekingevägen utifrån 
dagens trafikmängd och en framtida trafikmängd, uppräknad med 
genomsnittlig årlig trafikökning samt ökning på grund av det föreslagna 
planområdet. I planförslaget ingår även att sänka hastigheten på 
Blekingevägen genom trafiksäkerhetsåtgärder vid de tillkommande 
korsningspunkterna. Trots den ökade trafikmängden blir bullernivåerna 
lägre i framtidsscenariot tack vare den lägre hastigheten. Detta kommer 
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även de boende längs med Blekingevägens södra sida till godo. Läs 
vidare om detta i planbeskrivningen. 

 

122. IB 
Med hänvisning till samrådet gällande byggnation av Vitahall området, vill 
jag framhålla vikten av att behålla den bokskog som finns på södra sidan av 
E22. 

Denna del av Ryssbergets bokskog är viktig eftersom den utgör ett 
rekreationsområde för många av stadens invånare (såväl människor som 
djur). 

Om man måste ta mark i anspråk vid Vitahall bör detta ske genom 
byggnation i utkanten vid kraftledningen, där det bara växer barrträd. 

 

123. MF 
Har nu tagit del av plankartan för Vitahallsslätten och läst Skogsstyrelsen 
och Tyréns utredningar gällande området. Båda utredningar visar på höga 
naturvärden och skogsstyrelsen skriver ”sammantaget ett värdefullt 
område som delvis tangerar nyckelbiotopsklass”.  Det är ju dessutom 
allmänt känt att området används mycket flitigt som rekreation då det 
ligger centralt. I detta område föreslår ni nu att det ska byggas 55 villor, 22 
radhus och en skola. Detta innebär ju att vi alla i Sölvesborg förlorar ett 
mycket viktigt rekreationsområde och vacker bokskog. Stråken med 
bokskog som blir kvar om området bebyggs kan inte på något vis jämföras 
med de större områden med bokskog som finns där nu. Området är viktigt 
både gällande naturvärde och rekreationsvärde och även för Sölvesborgs 
popularitet. Är inte de stora, vackra bokskogarna en av anledningen till att 
människor tycker Sölvesborg är vackert och därmed en bidragande 
anledning till att man flyttar hit?  Vi har ju till och med en kommun-slogan 
som lyder:  

”Sölvesborg- av naturliga skäl”. Ska vi inte göra allt vi kan för att behålla så 
mycket av vår vackra natur som vi har istället. Jag har svårt att tro att det 
inte skulle finnas en annan, mer lämpliga plats att bygga hus och radhus på 
än mitt i vår vackra, centralt belägna bokskog. För miljön och för 
människans välbefinnande hoppas jag innerligt att detta förslag skrotas!    

 

124. VL 
Bevara bokskogen, Sölvesborgs lunga… Ta bort granskogen och bygg 
bostäder där, men var rädd om våra vackra bokträd så vi kan fortsätta 
vandra där på våren och glädjas åt den ljuvliga vårgrönskan med alla 
vitsippor!!! 
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125. JN och MN 
Vi anser inte att man ska riva bokskogen för att bygga bostäder på Vitahall 
enligt föreslagen detaljplan. Det är ett viktigt rekreationsområde för oss 
som bor centralt och på Kämpaslätten. Dessutom anser vi att det har ett 
högt naturvärde med en unik bokskog.  

Vi kan tänka oss att man bygger bostäder i utkanten av Vitahall, men då i 
den västra delen där det idag finns en kraftledning som vi har förstått ska 
grävas ner och skog som består av barrskog, ej bokskog. 

I anslutning till att man bygger bostäder i den västra delen så finns det en 
ypperlig möjlighet att bygga rekreations- och lekområde för barn i 
anslutning till Kämpaslättens bostadsområde. Exempelvis en gräsplätt med 
lekmöjligheter samt en större lekplats. Vilket saknas i dagsläget. 

Om inte det är ett alternativ så anser vi inte att där ska byggas bostäder 
enligt föreslagen detaljplan. 

 

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

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

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

 Vi saknar en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

127. IW 
Jag protesterar mot byggande av skola o bostäder på Vitahallsslätten å det 
starkaste. Äger Y-vägen X fastighetsbeteckning X. 

När Kanehalls förskola byggdes så fick vi närliggande fastigheter möjlighet 
till samråd specifikt. Detta då förskolan ansågs påverka närliggande 
fastigheter med ökad trafik o förskola. Nu när Vitahallsområdet planeras 
bebyggas så får vi ingen inbjudan till samråd, detta trots att tilltänkt 
område o specifikt skola ska byggas tvärs över vägen från mitt hus. Med 
ökad trafik o dessutom personalparkering o köksleverenser på 
Kanehallsvägen, något som direkt berör min fastighet. 
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Sökte på Sölvesborgs hemsida och planen för detta bygge. Hittade då 
följande text. 

"Planens genomförande berör endast fastigheterna Sölvesborg 5:1 och 5:3, 
och bedöms inte innebära några konsekvenser för omgivande fastigheter." 

Jag köper inte detta. Varför var det så viktigt vid förskolebygget m samråd, 
och nu helt plötsligt har vi inget alls att säga till om. Jag kräver att vi 
närliggande fastigheter som definitivt berörs av Vitahallsbygget får 
inbjudan till samråd specifikt.  

Utöver detta tycker jag det är helt idiotiskt att ta ner en så fin bokskog. 
Sölvesborg marknadsför sig som Sölvesborg Naturligtvis. Skog hav o 
strand. Många gånger nämns just stadsnära skog, tillgänglig f alla. Vad blir 
det nu folk så gå i skogen o ha rekreation, grilla, leka, ha kalas i, gå m 
hunden etc. Till Ryssberget???  

Jag protesterar å det starkaste mot bygget. Låt bokskogen vara ifred!!! 

Kommentar: Samtliga fastigheter direkt gränsande till planområdet har 
fått planhandlingarna för samråd. Samrådet har även annonserats i 
dagstidningen och på kommunens hemsida. Alla är välkomna att höra av 
sig i samrådet, men endast berörda sakägare får handlingarna sända till 
sig. 

 

128. BMA 
Yttrande 1 
Protesterar mot detaljplanen för Vitahall. Rör inte vår underbara centralt 
belägna bokskog, vårt promenadområde. Det är massor av människor som 
varje dag går olika rundor i bokskogen mellan Blekingevägen och ridskolan, 
brukshundklubben.  

Gräv ner kraftledning o bygg där i stället. Lämna vår gröna oas i fred. 
Skogen behövs nära stan, så man inte behöver ta bilen o köra iväg f att 
kunna promenera o få andas härlig skogsluft o få njuta av alla vitsipporna 
på våren o lövsprickningen s fantastiska doft o färg. Allt detta bara 6-7 
minuters promenad från torget. Vilken fantastisk tillgång för 
Sölvesborgsborgarna. 

 

Yttrande 2 
Angående detaljplanen för Vitahallsslätten. Jag vill protestera mot 
planerna att bebygga den fina skogen mellan Kanehalls förskola och 
Kämpaslätten.  

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

Rör inte vårt underbara strövområde. 
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Gräv ner kraftledningen istället och bygg där. 

 

129. IO 
Helt förödande och onödigt att ”slakta” vår bokskog med vårt mest lätt-
tillgängliga och närmaste strövområde och dessutom vida känt som ett 
UNIKT SAMMANHÅLLET bokskogsområde, ovärderligt!!! När nu 
Ljungaviken blivit så lyckad satsning fortsätt utveckla det! Lägg hela detta, 
i sig fina, projekt där med skola, bostäder osv. Det lär också finnas privat 
intresse att bygga trygghetsboende och så kommer säkert ”födas” både 
mysiga kaffeställen och affär. En perfekt stadsdel med närhet till såväl 
centralort som Listerlandet med cykelväg till golfbana och finaste 
badstranden. 

Tänk om! 

Tänk till! 

En gång till! 

 

130. LK 
Tycker inte det är ett bra förslag att bygga på detta ställe då vår vackra 
Bokskog kommer att minska betydligt. Där är redan en stor förskola i 
närheten och radhus längre ner mot dollarstore. Synd att det har byggts så 
mycket där, och varför inte bygga mer på Ljungaviken, var inte planen på en 
förskola där? 

 

131. ME 
Jag vill högljutt protestera mot planen att bebygga den befintliga skogen 
mellan Kanehalls förskola och Kämpaslätten! 

Området ligger mitt i en högstammig bokskog som jag och många många 
Sölvesborgare har som sitt närmaste strövområde. 

Extremt dåligt förslag! 

 

132. IS 
Yttrande 1 
Bevara bokskogen, skogen som ett egenvärde, kommunikation och till ett 
syfte som vi kanske inte ens kan ana värdet i. För mej ett miljöbrott om det 
byggs o tas ner mer än vad som redan gjorts. Värdet för miljö som koldioxid 
och mångfald till stora, små djur o insekter, det allra minsta dom vi inte ens 
ser o upplever lever här i rikedom. Bevara den rikedomen, bygg någon 
annanstans. Bevara för framtiden, låt oss välja miljön före allt annat. 
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Sölvesborg som är känt för den vackra bokskogen levet snart inte upp till 
det längre. Allt för mycket skog är redan borta. Plantera mera skog mera 
skog mera skog! Bevara… 

 

Yttrande 2 
Bevara den värdefulla miljön, bokskogen. Skogen som ett egenvärde, livet, 
kommunikationen och livsbetingelserna för skogen. Skogen är livskraft för 
naturen självt och för oss människor. Vi kan välja att bygga någon 
annanstans. Tar vi ner skogen ser jag det som ett miljöbrott. Bokskogen är 
unik och Sölvesborg är känt för just den. Skogen tar upp koldioxid och 
främjar det naturliga värdet för både djur o människor, insekter o minsta 
livsbetingelse som vi inte ens ser. Låt oss bevara, o plantera mera träd mera 
träd o mera träd. 

 

133. IF 
Anser det ytterst olämpligt att skövla bokskogen som är ett strövområde 
för många och en symbol för Sbg. Dessutom tar den upp koldioxid och 
ytvatten som minskar avrinningen till dagvattensystemet. Finns redan 
tillräckligt med tomtmark i komm… 

 

134. MS 
Sluter med det bestämdaste upp på Vänsterpartiets och Miljöpartiets krav 
på att man inte ska skövla vår fantastiska bokskog vid Vita Halls-området. 
Det vore oerhört sorgligt och skulle sänka kommunens attraktion avsevärt. 
Vår bokskog är unik och fungerar som ett viktigt rekreationsområde för 
våra invånare. Bevara vår bokskog, den är oersättlig!!! 

 

135. GL med familj 
Jag tycker att det är fel att skövla bokskogen i Vitahall för att bygga 
bostäder! Jag går ofta skogspromenader i området med hunden och barnen 
och tycker att det är ljuvligt att ha naturen så nära. Närheten till bokskogen 
var en av anledningarna till att vi flyttade till Sölvesborg för snart sex år 
sedan. 

 

136. ME 
Jag vill o det kraftigaste protestera mot exploateringen av Vitehall. Ett 
stadsnära grönområde som är besökt av hundratals människor VARJE 
VECKA, ja kanske varje dag. 
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137. Familjen på G-vägen 
Vi vill invända mot byggplanerna på Vitahall med motiveringen att bevara 
bokskogen går före etablering av bostäder. 

Vår unika bokskog gör Sölvesborg till ett mycket omtyckt utflyktsmål. 

 

138. KP med familj 
Det känns väldigt tråkigt om vår fina bokskog så nära stan skulle fyllas av 
bostäder. Det måste finnas bättre placeringar som inte förstör vår fina 
natur som så många har glädje och mår bra av, både människor och djur. 

 

139. KL och HL 
Jag vill protestera mot planen att bebygga den befintliga skogen mellan 
Kanehalls förskola och Kämpaslätten!  

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

Ett dåligt förslag. 

 

140. GO och AN 
BEVARA VÅR BOKSKOG I NÄRMILJÖN 

Som det står ”Sölvesborg av naturliga skäl” så är det viktigt att vår bokskog 
i närmiljön bevaras för oss Sölvesborgare. Som det nu är tar man bort bit 
för bit av vår bokskog såsom Valjeskogen som nu nästan är borta och 
Kämparsättens utbredande har tagit av vår bokskog i närmiljön. Därför 
önskar vi att exploateringen av Vitahallsslätten inte sker. 

 

141. AM och DH 
Vi tycker att det är en dålig idé att skövla bokskogen i Sölvesborg för att 
bygga bostäder. Vi förstår att ni är intresserade av tillväxt av Sölvesborg, 
men det är ingen bra idé att göra det på bekostnad av unik bokskog som 
endast finns i södra delen av Sverige. Stora sammanhängande partier av 
bokskogar börjar bli mer och mer sällsynta då dessa trängs undan, antingen 
pga jordbruk eller andra mänskliga aktiviteter (Bernes 2011). Arealen 
bokskog har minskat kraftigt sedan 1600-talet vilket leder till att många 
arter som har bokskog som sin främsta livsmiljö hotas (Fritz 2009). Boken 
är det trädslag i Sydsverige som har flest antal rödlistade lavar (Fritz 
2009).   

Studier har visat att ju närmare människor bor ett grönområde desto oftare 
vistas de där, deras stressnivå är lägre och de blir mer fysiskt aktiva. Ju 
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längre ifrån de bor från ett grönområde ju högre är även deras stressnivåer 
(Grahn och Stigsdotter 2003). Att planera en stad genom att bevara stora 
grönområden borde vara en prioritet i alla städer för människors 
välmående och sänkning av stressnivåer, särskilt i ett samhälle där flera 
studier pekar på att människor får fler och fler stressrelaterade sjukdomar 
och att dessa har fördubblats sedan 1997 (Wiesiollek 2013).   

Människor som har natur omkring sig värnar också i större utsträckning för 
miljön och djuren som bor i naturen, detta är extra viktigt särskilt i dessa 
tider när de flesta undersökningar pekar åt en negativ trend för den 
biologiska mångfalden i hela världen. Sedan 1970-talet har 60 % av 
världens djurbestånd på jorden utrotats på grund av människan och den 
största orsaken till detta är för att djurens habitat förstörts genom 
skogsskövling och anläggning av odlingsmark (WWF 2018). 

Genom att kapa träd för att bygga bostäder till människan försvinner 
samtidigt djurens naturliga habitat. Bokträdet producerar frukten bokollon, 
dessa är föda till smådjur samt lockar till sig flera tusen bergfinkar under 
vinterhalvåret och andra fågelarter (Nordstedts 2014).   

Det finns så många andra platser som man kan bygga bostäder på, det är 
synd bara om bokskogen ska behöva lida för det. Bokskogen är något som 
vi idag tar för givet men kan komma att bli ännu mer sällsynt om dessa 
hanteras oaktsamt.   

Källor:  
Bernes, C., (2011) Biologisk mångfald i Sverige, Monitor 22  

Fritz, Ö., (2009) ”Rötsvampar gynnar naturvårdsintressanta lavar och 
mossor i bokskog”, SLU. Grahn, P., Stigsdotter, U.A. 2003. Landscape 
planning and stress. Urban Forestry & Urban Greening 2: 1-18  

Nordstedts (2014) Lilla fältboken - Träd & buskar  

Wiesiollek, K., (2013)  Naturupplevelse och psykisk hälsa - Hur påverkar 
naturupplevelser människor med stress och utmattningssymptom?   

WWF (2018). Living Planet Report, Aiming Higher. Grooten, M and Almong, 
R.E.A (Eds). WWF, Gland, Switzerland 

 

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

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

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

Stöder förslaget om att gräva ner kraftledningen och bygga ut området mot 
vägen som går till hundklubben. 

 

144. EA 
Jag som stolt kommuninnevånare i hela 35 år (inflyttad 1984) vill lämna 
mina synpunkter på planen om att riva ner vår vackra och ovärderliga 
bokskog vid Vitahall i syfte att bygga fler bostäder.  

Jag ser mycket positivt på den aktiva strategi som kommunen har att öka 
inflyttning av nya kommuninnevånare genom att tillåta attraktivt boende 
nära hav och skog, men i detta fall önskar jag att de som tar beslut tänker 
om gällande nya bostäder på Vitahall. 

Ett av huvudargument att människor väljer att flytta till vår vackra kommun 
är just bokskogen som är ett signum för Sölvesborg och som är nära, 
tillgänglig och orörd. Om vi i detta fall väljer att plocka bort ett område som 
även anses vara en urskog (lärde mig detta när jag under en biologilektion 
på Furulundskolan var på exkursion), låter i mitt vetande mycket oklokt 
speciellt när det presenteras alternativ. 

Jag önskar att Sölvesborgs Kommun upprättar en plan för att bibehålla 
våra unika rekreationsområden så inte ivern att nå måltal* går förre 
klokhet. Detta så även när våra barn som är uppväxta här oavsett om de 
väljer att stanna eller flytta utanför kommungränsen för att söka utbildning 
och/eller andra erfarenheter önskar bo kvar eller återvända med sina unga 
familjer en dag, eftersom de minns så starkt vår vackra bokskog. 

*) 20 000 st år 2020 

Sölvesborg - naturligtvis 

 

145. IH 
Vi är många som varit trogna vår stad o bokskog i detta område. Vi vill 
fortsätta att ha den friheten att kunna ströva med hund o barnbarn fritt 
under alla årets fyra årstider. Byggs det även där o vår bokskogen tas bort, 
vad finns då kvar för oss som älska vår fina skog ???  Skola o förskola finns 
ju redan i Hjortakroken. Bygg färdigt i Ljungaviken först. 
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Vi ska inte behöva ta våra bilar o köra i väg till skogen, när den finns in på 
knuten. Va rädd om Sölvesborg, staden är unik med både vattnet o skogen 
runt oss. 

 

146. GB 
Vill behålla bokskogen, anledningen är att många äldre har det som 
rekreationsområde. Närheten till staden gör att det är den del av 
bokskogen som är möjlig för de som är begränsade i sin rörlighet att ta sig 
till, så snälla låt oss få behålla denna oas! 

 

147. BN 
Jag protesterar mot planerna på att riva ner bokskogen på Vitahall för att 
bygga bostäder! Det har redan skövlats tillräckligt för industriområdet på 
Kämpaslätten och denna skövling kommer väl också att fortsätta framöver. 

Ni måste väl kunna hitta andra lämpliga ställen att bygga på! Vi behöver vår 
vackra bokskog! 

 

148. JR 
Jag vill bara protestera mot eventuellt bostadsbyggande på 
Vitahallsområdet. 

Detta är ett av de finaste områdena vi har för rekreation och motion så nära 
stadskärnan. Snarare borde området göras till naturreservat, så jag ber er 
vänligen att inte verkställa planen. 

 

149. LAI 
Den fina bokskogen på norra sidan av gamla Skånevägen är mycket 
uppskattad av många sölvesborgare. Det är ett fantastiskt strövområde 
som är lättillgängligt och erbjuder ett varierande nät av gångstigar. Just 
närheten till stan gör att det är lätt att komma ut på en skogspromenad 
utan att behöva ta bilen. Ur folkhälsoperspektiv är detta ovärderligt. 

Att fälla skogen och bygga bostäder i den stadsnära skogen skulle vara en 
stor förlust för Sölvesborg. 

Om det behövs nya bostäder i området, anser jag att området närmast den 
nya bebyggelsen på Kämpaslätten är betydligt lämpligare. Om 
kraftledningen grävs ner blir det plats för nya bostäder utan att värdefull 
bokskog går till spillo. 
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150. JH 
Låt Sölvesborgs bokar vara i fred!! 

 

151. EN 
Det vore väldigt tragiskt om ett nytt bostadsområde ska byggas i Vitahall. 
Jag och många andra är ute och motionerar i denna vackra bokskog. Ett 
rekreationsområde för oss invånare! Vi ska även värna om det djurliv som 
finns i denna fina skog. 

 

Övriga synpunkter 
Muntligt framförda synpunkter eller skrivelser utan namnunderskrift ger 
inte rätt att överklaga planförslaget. Endast skriftliga inlämnade 
synpunkter som undertecknats med namnunderskrift kan åberopas för 
överklaganden. 
 

Ställningstagande 
Inkomna synpunkter under samrådet har, förutom vissa redaktionella 
ändringar, medfört följande förändringar av planförslaget inför granskning: 

- Exploateringsområdets gräns har minskats så att buffertzon till 
område med höga naturvärden erhålls. 

- Planområdet har utökats för att skydda intilliggande skogsområde 
som allmän plats, natur. 

- Exploateringsområdet har justerats för att bevara så stor del av 
”Gröna vägen” som möjligt. 

- Område för teknisk anläggning har införts vid skoltomten för 
tryckstegringsstation. 

- Planbeskrivningen har kompletterats med avsnitt om trygghet, 
potentiellt förorenad mark, MKN, kompensationsåtgärder och 
information om hämtning av avfall i radhusområdet. 

- Genomförandebeskrivningen har kompletterats utifrån synpunkter 
från lantmäteriet. 

 
Övriga justeringar av planförslaget inför granskning: 

- Dagvattenutredningen har kompletterats. 
- Bullerberäkningarna har kompletterats med uppgifter kring 

skolgård och uteplats.  
- Planförfarande ändras från standardförfarande till utökat förfarande 

med hänsyn till allmänhetens intresse för planarbetet. 
- Planbestämmelser som reglerar bebyggelsens utseende och 

placering införs för att skapa en enhetlig karaktär i området. 
- Möjlighet till tätare bebyggelse i hela planområdet införs. 
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Följande har kvarstående synpunkter från samrådet som helt eller delvis 
inte har beaktats: 

- 12. Vänsterpartiet i Sölvesborg   
- 13. SoL-partiet    
- 14. Fornminnesföreningen 
- 15. Naturskyddsföreningen i Sölvesborg 
- 16. Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg 
- 17. Centerpartiet i Sölvesborg 
- 18. Liberalerna  
- Samtliga sakägare, bostadsrättshavare och övriga enskilda enligt 

lista på sidorna 3-4, förutom nr 45, 53, 74, 78 och 97. 
 

 
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta 
att: 

- godkänna samrådsredogörelsen i enlighet med 
stadsarkitektavdelningens förslag   

- godkänna planförslaget för granskning 
 

Stadsarkitektavdelningen 

 

 

Fredrik Wikberg  Anna Terning 
Stadsarkitekt  Planarkitekt/Landskapsarkitekt 

 


