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Plan 2016/337      

Översiktsplan för Sölvesborg 

SYNPUNKTER PÅ SÖLVESBORGS KOMMUN REVIDERADE 

ÖVERSIKTSPLAN 2017. 
 

 

SAMRÅDSSREDOGÖRELSE  

 

SAMRÅD 

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande översiktsplan för 

mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn. 

 

Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var att revidera 

felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens viljeinriktning när det 

gäller mark- och vattenanvändning tillkom. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av bostäder, 

verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med förändrad 

markanvändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genomfördes 

workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till reviderad 

översiktsplan.  

 

Remissen var ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017. 

 

A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

 Lantmäteriet  

 Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Olofströms kommun 

Styrelsen i Sölvesborgshem AB 

 

 

 

B. YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER 

 Sjöfartsverket 

LFV 

Försvarsmakten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Vänsterpartiet 

Bromölla kommun 

Trafikverket 

Skanova AB 

Blekinge Museum 

E.ON 

Tekniska avdelningen 

Region Blekinge 

Sölvesborgs energi 

Länsstyrelsen 

SGI (Statens geologiska institut) 

PTS (Post- och telestyrelsen) 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Viveka Söderdahl, Vänsterpartiet. Protokollsanteckning från 

styrelsen i Sölvesborgshem. 

Mikael Person m.fl. 

 

   

 

YTTRANDEN 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och 

farvatten. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling 

och ett jämställt transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder 

och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

 

Synpunkter 

Hamnen i Sölvesborg utgör område som utpekats som riksintresse för kommunikation. Enligt 3 kap 

8 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Det är i första 

hand kommunens ansvar att se till att riksintresset hamn beaktas i den fysiska planeringen och i 

tillståndsprövningen. Även andra myndigheter är skyldiga att beakta riksintressena. 

 

När de inre delarna av hamnen tas i anspråk för bostadsområden måste den hamnverksamhet som 

idag bedrivs där, omlokaliseras för att ej påverka riksintresset negativt. Sjöfartsverket vill understryka 

vikten av att Sölvesborgs hamn bereds möjlighet till fortsatt utveckling i den yttre hamnen, för att 

hamnens funktion skall vara intakt och att riksintresset ej påverkas negativt. 

 

Kommentar 
Översiktsplanen kommer mycket sannolikt inte påverka riksintresset eller hamnens 
möjlighet till fortsatt utveckling i den yttre hamnen i en ur hamnens negativ mening. 
 

LFV 

Del 1, sidan 24, punkt 3.9 ”Riksintresse Totalförsvaret” 
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Under denna punkt nämns att riksintresse för totalförsvaret kan påverkas av höga objekt som master 

och vindkraftverk. Detta gäller även den civila luftfarten. Därför skall alla objekt högre än 20 m över 

mark eller havets medelvattennivå, oavsett placering till lands eller till sjöss inom svenskt territorium 

remitteras till LFV. I det senare fallet skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

 

Även LFV skall kontaktas i ett tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. De internationella 

och nationella regelverk som omger LFVs CNS-utrustning har enligt en EU förordning verkan som 

lag i Sverige. 

 

Del 1, sidan 41, andra spalten ”Prövning av vindkraftsärenden” 

 

Varje etablering av vindkraftverk högre än 20 m över mark skall oavsett placering till lands eller till 

sjöss på svenskt territorium remitteras till LFV. Observera att detta även gäller etableringar inom 

utpekade områden för vindkraft och oavsett om det gäller ett eller ett flertal verk. 

 

Del 2, sidan 66, tredje spalten andra stycket: 

 

Luftfartsverket heter numera så endast i juridiska sammanhang. Ändra till LFV. 

 

I övrigt har LFV inget att erinra mot översiktsplanen. 

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 

prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 

etableras i hindrets närhet. Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation 

och radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 

Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva 

störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt 

på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, 

samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför 

alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna 

av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den 

hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar 

radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 
 

Kommentar 
 Synpunkterna beaktas och texten ändras enligt ovan. 
 

Försvarsmakten 

Riksintressen för totalförsvarets militära del  

På sida 24 presenteras riksintressen för totalförsvarets militära del och det beskrivs att höga objekt 

som master och vindkraftverk kan påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del, vilket 
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är korrekt. Det är även positivt att det beskrivs att försvarsintressen har företräde vid konflikter 

mellan olika riksintressen. Texten bör dock kompletteras med en närmare beskrivning av de 

riksintressen för totalförsvaret militär del som berör Sölvesborgs kommun. Ett förslag på hur 

riksintressen för totalförsvarets militära del kan redovisas i text följer nedan: 

 

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 

skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 

öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 

Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena.  

Sölvesborgs kommun berörs av stoppområde för höga objekt samt influensområde för luftrum. Inom 

stoppområdet får inga höga objekt uppföras. Med högt objekt avses alla objekt över 20 meter inom 

sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Influensområdet 

för luftrum påverkar framförallt uppförandet av höga objekt. Ravlunda skjutfält är också ett 

riksintresse för totalförsvarets militära del vars influensområde samt område med behov av 

hinderfrihets till viss del är inom Sölvesborgs kommun. Inom kommunen finns även ett 

sjöövningsområde vilket också är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom 

influensområdet för Ravlunda skjutfält samt sjöövningsområdet behöver plan- och lovärenden 

remitteras till Försvarsmakten så att en bedömning kan göras om åtgärder medför risk för påtaglig 

skada på riksintressena.  

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte kan 

redovisas öppet på karta, är hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför 

tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 

skickas på remiss till Försvarsmakten.  

Den tillhörande kartan på sida 24, bör även inkludera influensområdet för höga objekt samt 

stoppområdet för höga objekt från Ronneby flottiljflygplats. En legend till kartan kan även underlätta 

förståelsen av vilka riksintressen för totalförsvarets militära del som är utpekade på kartan.  

 

Områden för vindkraft, s.41-43  

I avsnittet gällanden vindkraft saknas beskrivning av hur dessa kan påverka riksintressen för 

totalförsvarets militära del och att de utpekade områden för vindkraft till stor del är belägna inom 

riksintresseområden för totalförsvarets militära del eller inom influensområden tillhörande 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Detta behöver tydliggöras i översiktplanen.  

Gällande de utpekade områden som lämpliga för vindkraft till havs är dessa placerade inom 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Det östra området är inom såväl stoppområde för höga 

objekt som sjöövningsområde. Inom stoppområdet får inga höga objekt uppföras. Uppförandet av 

höga objekt inom stoppområdet innebär påtaglig skada på riksintressena för totalförsvarets militära 

del, Ronneby flottiljflygplats. Inom sjöövningsområdet får inga fasta installationer uppföras, eftersom 

fasta installationer innebär påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Det 

utpekade västra området är inom influensområdet samt område med särskilt behov av hinderfrihet 

för riksintresset Ravlunda skjutfält och för att fortsatt kunna bedriva verksamhet på skjutfältet med 

kapacitet för samövningar med flygförband bör inga fasta installationer uppföras i detta område. 

Eftersom fasta installationer innebär påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Inom stoppområdet, sjöövningsområdet och området med särskilt behov av hinderfrihet bör 

kommunen därmed ta bort de utpekade områden som bedömts lämpliga för vindkraftanläggningar. 
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Angående området Taggen vet Försvarsmakten att detta sedan tidigare har beviljats ett tillstånd för 

vindkraft men Försvarsmakten ställer sig restriktiva till ytterligare tillstånd beviljas.  

 

Riktlinjer för mark och vatten  

Avsnittet beskrivs redovisa mark och-vattenanvändningskonflikter som berör riksintressen, dock 

behandlas i majoriteten av fallen inte riksintresse för totalförsvarets militära del. Detta resulterar i en 

otydlighet om riksintressen för totalförsvarets militära del har tagits hänsyn till i kommunens 

avvägningar. 

 

E= Områden där energiförsörjning prioriteras  

I beskrivningen av konsekvenserna av vindkraft och större kraftledningar saknas information om att 

dessa kan påverkar riksintressen för totalförsvarets militära del. Försvarmakten önskar att texten 

kompletteras med en skrivelse om att samråd ska ske med Försvarsmakten.  

På sida 110 beskrivs vindkraftanläggningen Blekinge Offshore, denna anläggning kommer inte att 

uppföras då regeringen i beslut från 2017 fastställer att uppförande av Blekinge Offshore skulle 

medföra påtaglig skada på riksintressen för totalaförsvarets militära del. Stycket om Blekinge 

offshore bör följaktligen tas bort från översiktplanen.  

 

Riktlinjer för mark- och vattenanvändning samt utveckling av den bebyggda miljön  

Även i detta avsnitt saknas beskrivningar om att områden berörs av riskintressen för totalförsvarets 

militära del vilket bör inkluderas vid berörda områden.  

 

Kartor regleringar land och hav  

I båda kartorna regleringar land respektive regleringar hav saknas stoppområdet för höga objekt 

tillhörande riksintresset Ronneby flottiljflygplats vilket bör inkluderas i båda kartorna.  

I kartorna regleringar land respektive regleringar hav saknas information om att riksintresset 

Ravlunda skjutfälts influensområde har ett särskilt behov av hinderfrihet. Denna information bör 

inkluderas i respektive karta.  

 

Totalförsvarsplanering  

Försvarsmakten önskar också upplysa om att riksdagen i den försvarspolitiska inriktningen för 

perioden 2016-2020 beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. 

Beslutet medför att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har 

regeringen i planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat de myndigheter vilka har ett 

särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa ska 

återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Kommuner ska vidta de 

förberedelser som krävs. 

 

Kommentar 
Texten avseende riksintressen för totalförsvarets militära del kommer kompletteras. 
Texten avseende hur vindkraften kan påverka riksintresset för totalförsvarets militära 
del kompletteras.  
Kommunen kommer inte ta bort de områden som bedömts lämpliga för vindkraft 
liksom stycket om Blekinge Offshore. 
Kartor kompletteras avseende stoppområde för höga objekt och förtydligas gällande 
influensområde. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Skola 

Inom överskådbar tid räknar vi inte med att behöva fler grundskolenheter utan kan, åtminstone till 

en viss gräns, bygga ut befintliga skolor. 

 

Förskola 

Förskola behöver planeras på fler platser i samband med utbyggnad av fler bostäder/nya 

bostadsområden. Av verksamhetsmässiga skäl bör en lämplig storlek eftersträvas dvs inte för små 

enheter, och att dessa ska planeras in i närheten av planerade nybyggnationer. Principen bör vara 

närhet till bostaden och en förlängning av boendemiljön, men också en flexibilitet som ger goda 

förutsättningar för generationsväxlingar i våra bostadsområden med ökningar och minskningar i 

barnantal som följd. Vid lokalisering bör även kunskap om föräldrars färdväg mot arbete eller 

studier beaktas. Vidare bör vi ta hänsyn till en social dimension i den långsiktiga planeringen genom 

att planera för att underlätta en blandad sammansättning av barn utifrån olika socioekonomisk och 

kulturell bakgrund. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Det är ett stort uppdämt behov av mindre och billigare lägenheter, som bör beaktas vid framtida 

utbyggnad. Dessa lägenheter behövs såväl för familjer som av olika anledning kommit i en 

livssituation som omöjliggör ett annat boende, men även för andra grupper som ungdomar, 

veckopendlare och studenter 

 

Övrigt 

Sociala mötesplatser bör tänkas in i samband med planeringen av nya större bostadsområden. Det 

kan utgöras av exempelvis samlingslokaler, fritidsgårdar eller allaktivitetshus men även av sociala 

mötesplatser utomhus som komplement till traditionella parkområden. 

 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Barn- och utbildningsförvaltningens planering av 
skolutbyggnad m.m. är ett viktigt planeringsunderlag för utbyggnad i kommunen. 
Därmed är det viktigt att det finns ett samarbete för att hantera utbyggnadsplaner i 
fortsatt arbete i både översiktlig- som detaljplanering.   

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 

Övergripande 

Förslaget till reviderad Översiktsplan (ÖP) är granskad utifrån de aspekter som Miljöförbundet har 

att bevaka. Av tidsmässiga skäl fokuserar detta yttrande på de brister som förbundet vill 

lyfta/ändra. Förutom synpunkter av redaktionell karaktär har miljöförbundet främst synpunkter på 

de nytillkomna områden, som lagts till på slutet i arbetet med att ta fram detta förslag till ÖP. 

 

Häst- och hundbadplatser 

Även om det redan nu finns någon enstaka plats för bad med hund i kommunen får 

miljöförbundet återkommande frågor om häst- och hundbadplatser. Det kan därför finnas ett 

behov av att på något sätt lyfta frågan även i ÖP:n. 
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 Kommentar 
Häst- och hundbadplatser kommer inte att införas i ÖP:n. Hänvisar till andra 
kommunala dokument ex friluftsplan. 

 
 

Vattenskyddsområden 

Det pågår ett arbete med att säkerställa vattenskyddsområden, för att trygga kommunens 

vattenförsörjning. Även om dessa områden inte är fastställda ännu bör annan tillkommande 

verksamhet i dessa områden redan nu prövas utifrån den bakgrunden. I nuläget presenteras dessa 

områden som "strategiskt område" på kartorna. Miljöförbundet skulle vilja att dessa områden 

kallas för t ex "framtida vattenskyddsområde" eller liknande, för att öka tydligheten och skilja dem 

från andra strategiska områden så som ST 3 som är ett strategiskt område för täktverksamhet När 

det sedan finns fastställda vattenskyddsområden kan dessa läggas till ÖP:n genom t ex ett 

tematiskt tillägg. 

 

 Kommentar 
Begreppet ”strategiskt område” försvinner och ersätts med Sölvesborgs energi karta på 
preliminära zonindelningar för vattenskyddsområden. För de områden som är 
täktverksamhet så ändras namnet till det istället för strategiskt område. 

 
 

Synpunkter för respektive delområde: 

 

Hanö 

I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen står: "Att anlägga bostäder inom ett Natura 2000- 

område på Hanökan vara förenligt med områdets värden, om hänsyn tas till naturmiljön vid 

placering av bostadsbebyggelsen." Miljöförbundet delar inte den bedömningen men utgår 

samtidigt från att utpekat område (B28) är tänkt att ligga på "rätt sida" om befintligt hjortstängsel 

och därmed utanför Natura-2000 området och det kommande naturreservatet. Detta är vad som 

diskuterats i arbetsgruppen för ÖP:n. 

 

 Kommentar 
Miljökonsekvensbeskrivningen ändras gällande Hanö. Utpekat område för bostäder 
är tänkt att ligga utanför Natura 2000 området. 

 

 

Hällevik- Nogersund 

Område B 19, och delar av B 16 utgörs av områden som pekats ut i jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventeringar. B 19 och B 16 planeras för bostadsområde i ÖP:n. Miljöförbundet anser 

att en mer korrekt beskrivning av konsekvensen av detta i miljökonsekvensbeskrivningen är att: 

"värdefull betes- och hagmark tas i anspråk". Den nu beskrivna effekten: "att betes- och hagmark 

tas i anspråk för bostäder" passar bättre för ängs- och betesmarker som inte pekats ut i den 

inventeringen. 

Beträffande område B 18 så är området till stora delar rätt blött. Sölvesborgs kommun har även 

relativt nyligen anlagt två lite större dammar där, med hjälp av statliga bidrag. Beskrivningen av 
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området bör kompletteras med denna information. Beskrivningen av området (och av ÖP:ns 

konsekvenser för området) kan även göras mer utförlig med hjälp av den rapport, daterad 2011- 

08-30, som miljöförbundet tog fram på uppdrag av Sölvesborgs kommun när ett planprogram 

över området skulle tas fram. Denna rapport biläggs detta yttrande. 

Område V14 behöver beskrivas mer utförligt. Nuvarande beskrivning handlar nästari uteslutande 

om området kring avloppsreningsverket Om delområdet vid pälsdjursgårdarna längs med 

Nogersundsvägen är tänkt för andra verksamheter än pälsdjursnäring, är det nog förenligt med 

tänkta nya bostadsområden. Om pälsdjursuppfödning fortsatt ska bedrivas där krävs att ett 

avstånd om minst300meter skapas mellan V14 och B18, B21, vilket innebär att dessa 

bostadsområden måste minskas ner. 

 

 Kommentar 
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras gällande skrivningen för betes- och 
hagmark i Hällevik. 
Föreslagna bostadsområden intill V14 (pälsdjursuppfödning) minskas ner. 

 

Högtofta 

Miljöförbundet har inga synpunkter i nuläget. 

 

Hörvik 

Miljöförbundet har inga synpunkter i nuläget. Till yttrandet bifogas en kortfattad rapport, daterad 

2009-02-24, som beskriver område bl. a. område B12, B13 och B14 mer i detalj. 

 

Miällbv  

Miljöförbundet har inga synpunkter i nuläget. 

 

Norje 

Miljöförbundet har inga synpunkter i nuläget. 

 

Siretorp- Sandviken 

Område B22 har nog fått en felaktig utbredning på kartan. Nu går en bit längst ner i "högra 

benet" ner i Siretorps mosse. Mossen är, förutom att den utgör mark som är olämplig för bebyggelse, 

även utpekad i länsstyrelsens "Naturvårdsplan Blekinge" från 1984 med objekt nr 

83.7. Det finns även äldre fynd av arter som omfattas av artskyddsförordningen i området. 

 

Sölvesborg 

En svårighet i att ta del av materialet har varit de två "samlingsområdena" för tätortsnära 

exploatering: B26 och B27. Områdena innefattar en mängd små delområden, som inte har någon 

egen benämning, spridda över en större yta. Detta har gjort det svårt att för dessa delområden 

kommentera ÖP:n och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på ett enkelt sätt. 

För några områden finns redan antagna detaljplaner, som reglerar användningen till samma 

ändamål som nu föreslås i ÖP:n, t ex området vid norra industrihamnen (Solixx) och Kämpaslätten 

(som även delvis börjat tas i anspråk). För att särskilja exploateringsområden med 

redan gällande detaljplaner från "nya", bör dessa områden ges en annan markering påkartan-om 

man även efter aktualiseringen vill visa dessa områden i ÖP:n. 

I ett område avgränsat av Sissebäck i väster, järnvägen i öster, E22 i norr och av havet har 
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kommunen pekat ut 16 små delområden för bostadsbebyggelse och 2 för verksamheter. 

I samma område som beskrivits ovan, har skogsstyrelsen pekat ut 19 nyckelbiotoper och 6 

naturvärden. I nuvarande förslag till ÖP tas 4 nyckelbiotoper och 2 naturvärden helt i anspråk för 

exploatering. Ytterligare 3 exploateringsområden läggs i direkt anslutning till nyckelbiotoper och 1 

område gränsar mot ett naturvärde. Även dessa nyckelbiotoper och naturvärdet riskerar att 

påverkas negativt, om inte nödvändiga skyddszoner kan skapas i den senare planläggningen (minst 

30 meter). Det gör att nuvarande förslag riskerar att få en betydande påverkan på 20-42 % av alla 

nyckelbiotoper i anslutning till Sölvesborgs tätort och 33-50 % av alla utpekade naturvärden. 

Kommunen har under längre tid varit tvungen att förhålla sig till de utpekade nyckelbiotoperna 

vid planering och skötsel av den tätortsnära skogen. I huvudsak har man då koncentrerat 

naturvårdshänsynen här och skött övriga ytor utifrån andra intressen. Därför kan övrig tätortsnära 

skog, som inte pekas ut för bostadsbebyggelse, inte kompensera förlusten av skogsområden med 

utpekade nyckelbiotoper inom flera generationstider. 

 

Det är svårt att se hur kommunen, med nuvarande markinnehav, ska kunna göra 

miljökompensationsåtgärder som står i proportion till föreslagen ÖP:s miljöpåverkan. 

Miljöförbundet har uppfattat det som att de områden, som nu pekas ut under samlingsbegreppen 

B26 och B27, tillkommit sent i processen med att ta fram denna revidering och att de inte beretts i 

arbetsgruppen på samma sätt som flertalet övriga områden. 

 

Miljöförbundet föreslår att kommunen lyfter bort dessa områden från denna revidering av ÖP:n 

och i stället ger ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en fördjupad ÖP för Sölvesborgs tätort. 

En sådan fördjupad ÖP kan då arbetas fram med allt tillgängligt underlag som grund. Då kan även 

fler aspekter av tätortsutvecklingen utredas och preciseras, utöver frågan om konflikten mellan 

bostäder och höga naturvärden. Det skulle också finnas möjlighet att bjuda in Skogsstyrelsen och 

länsstyrelsen i ett tidigt skede i arbetet. 

 

Exempel på frågor man bör belysa i en fördjupad ÖP är hur långt innevånare har till närmaste 

grönområde, som kan erbjuda rekreation. Det är en viktig fråga för folkhälsan och för hållbar 

utveckling. Man bör också analysera hur många bostäder som tillskapas i tätorten och hur 

fördelningen ser ut av de olika bostads typerna i t ex Solix området, K.v Lyran, 

Svarta Hejan m fl. Detta bör göras innan man pekar ut ytor för specifika ändamål som riskerar 

hamna i konflikt med andra, motstående intressen. 

För att det ska vara lättare att förstå miljöförbundets ställningstagande bifogas följande 

information taget från skogsstyrelsens hemsida: 

 

"Nyckelbiotoper -livsmiljöer för skogens rödlistade arter 

Med nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö" (biotop) där det kan 

förväntas förekomma rödlistade arter. Många nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer 

med arter som inte tål skogsbruksåtgärder. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i 

det omgivande landskapet. En samlad bedömning av ett områdes skogshistoria, artinnehåll och dess 

kvalitéer på olika nyckelelement och strukturer avgör om det ska benämnas nyckelbiotop. 

 

Nyckelbiotoper är livsmiljöer för rödlistade arter 

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för 

bevarandet av skogen hotade växter och djur. Riksdagen har beslutat att målen för miljö och 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-05-07 Sid 10 

(61) 
  

  

 

 10(61) 

produktion i skogen är jämställda. Miljömålen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. 

Hotade arter och naturtyper ska skyddas. 

 

En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens hotade 

och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan 

finns ofta på vissa platser: 

Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av 

speciell ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till 

exempel strandskogar, raviner och rasbranter. 

Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement såsom död ved, 

gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar. Andra nyckelbiotoper kan vara 

betydligt svårare att bedöma, men kan utmärka sig genom stor förekomst av speciella arter som 

påvisar höga naturvärden, så kallade signalarter'. 

 

 Kommentar 
Området B22 i Sandviken justeras så att det inte går ner i Siretorps mosse. 
Områdena B26 och B27 kommer att justeras och minskas till att nu bara omfatta två 
delområden för Hjortakroken och fyra söder om järnvägen. Området söder om 
järnvägen delas upp i B27 och B28, norra – och södra Falkvik. 
Områden som redan har en detaljplan kommer att skilja sig från ”nya” områden. 
Många områden i närheten av Sölvesborgs tätort kommer att justeras men kommer 
inte lyftas bort i väntan på en ny fördjupad översiktsplan. Stadsarkitektavdelningen 
instämmer med behovet av en fördjupad översiktsplan för Sölvesborgs tätort. 

 
 

Synpunkter på tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Biotopskyddade områden 

Enligt bifogad MKB kommer inga intrång i biotopskyddade områden ske utifrån föreslagen ÖP. 

Detta stämmer inte med nu utsänd remissversion av ÖP:n. Ett formellt biotopskydd 

(naturvårdsavtal) norr om Brötalyckornas naturreservat ligger utpekat för bostadsbebyggelse. Det 

är ett av de små områden som samlas under benämningen B27. Miljöförbundet förutsätter att ytan 

samt en relevant skyddszon får beteckningen natur istället. 

 

 Kommentar 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att justeras i enlighet med de ändringar som 
görs i granskningsförslaget. 

 
 

Nyckelbiotoper 

I tillhörande MKB står inget om ianspråktagande av redan utpekade nyckelbiotoper som 

skogsstyrelsen avgränsat. Detta är en brist i MKB:n, som behöver åtgärdas om inte dessa ytor 

plockas bort. Det sistnämnda förordas av Miljöförbundet. Miljöförbundet anser inte att det är 

förenligt med en hållbar utveckling att planlägga nyckelbiotoper för bostadsändamål, utan 

miljökompensationsåtgärder. I nuläget berörs hela 7 nyckelbiotoper av planerade små 

bostadsområden (4 direkt och 3 indirekt). Alla under samlingsbenämningarna B26 och B27. 
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Sällsynta och hotade arter 

I tillhörande MKB står att" Föreslagen exploatering kan komma att påverka sällsynta arter för 

både växt- och djurliv. För att undvika att konflikter uppstår bör man vid exploateringen 

undersöka om någon rödlistad art berörs". Miljöförbundet anser att man redan vid framtagandet 

av ÖP kan undersöka detta genom att nyttja den befintliga kunskap, som finns via allmänt 

tillgängliga geografiska informationssystem (GIS). T ex finns Skogsstyrelsens "Skogens pärlor", 

Artportalen och länsstyrelsens Webb-GIS tillgängliga för var och en. Att undvika att peka ut 

områden för exploatering, där Skogsstyrelsen redan identifierat nyckelbiotoper och naturvärden 

eller inom andra redan utpekade intresseområden, är viktigt om man vill undvika konflikt mellan 

olika intressen. Det är också en grundförutsättning för en hållbar utveckling, om man inte är 

beredd att bekosta relevanta miljökompensationsåtgärder och att det faktiskt finns ytor där sådana 

åtgärder kan vidtas. 

 

Ansvarsart för Sölvesborgs kommun 

För Sölvesborgs kommun har en hotad art pekats som "ansvarsart". Det är bokblombocken. Att 

bokblombock utsetts till ansvarsart för Sölvesborgs kommun, beror på att kommunen är en av få 

platser i landet där arten fortfarande finns kvar. Flera av de nu utpekade små bostadsområdena 

riskerar att ytterligare försämra de redan ansträngda livsbetingelserna för arten, utan att någon 

konsekvensanalys gjorts. Ett område där arten konstaterats, försvinner helt med nuvarande ÖP 

förslag. Därutöver försvinner flera ytor som utgör spridningskorridorer. 

Andreas Malmqvist på Naturcentrum AB har 2010 upprättat en rapport "Bedömning av 

biotopstatus och förslag till åtgärder inom åtgärdsprogrammet för sex hotade bokskogsarter". 

Detta på uppdrag av länsstyrelsen. I rapporten redovisas de områden som är av regional och 

indirekt även av nationell betydelse för bevarandet av bokblombocken. Det är Brötalyckornas 

naturreservat, Bokedal 1, Bokedal 2 och Ryssbergets naturreservat. Övrigt utpekade områden i 

länet är Trorutö naturreservat. 

Av dessa pekas nu området Bokedal2 ut för bostadsändamål, som en del av område B26 i ÖP:n. 

Konsekvenserna av detta måste beskrivas i MKB:n 

 

 Kommentar 
Planförslaget justeras b la med hänsyn till nyckelbiotoper, rödlistade arter och 
ansvarsart för Sölvesborg. 

 
 

Avloppsreningsverk 

De runda blå cirklar, som motsvarar det rekommenderade skyddsavståndet mellan bostäder och 

avloppsreningsverk, är bra att ha med i ÖP:n, eftersom det styr övrig planering. Men cirklarnas 

innebörd har nog missuppfattats i t ex tillhörande MKB (se sid 13 i MKB:n). Det kan därför 

finnas anledning att se om markeringen kan ändras, så att risken för missuppfattning minskar. 

 

Kommentar 
Cirklarna runt reningsverken ritas om och innebörden justeras i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Vänsterpartiet 

Vi har gått igenom förslagen på de kartor som tillhör remissen och har markerat på resp. karta de 

områden som vi anser bör strykas eller där särskild hänsyn måste tas. 

Förslagen på kartorna över Norje, Pukavik, Högtofta och Hörvik tillstyrker vi. 

 

Kartan över Mjällby: 

Verksamhetsområdet i södra Mjällby. Vi anser det är lämpat för handelsändamål, men i en 

detaljplan bör det ingå flera grönytor. Det är ont om sådana i Mjällby och detta område gränsar till 

ett bostadsområde. 

 

 Kommentar 
Områden som är utsatta för verksamhet är också tänkta som möjliga för handel. 

 
 

Kartan över Hällevik: 

Området väster om skolan tas bort för att ett grönstråk mellan naturreservatet på Stiby backe och 

Björkenabben skall kunna vara så intakt som möjligt. 

 

 Kommentar 
Området väster om skolan tas inte bort. Vetskapen om att ett grönstråk behövs finns i 
ett översiktligt perspektiv och är utsparat väster om skolområdet. 

 

 

Kartan över Sölvesborg (se nedan): 

Bokskogen som börjar i Valje och går upp till Olofström är en av Europas största sammanhängande 

bokskogar och ett signum för Sölvesborg. Denna skall inte brytas av med ytterligare 

bostadsområden. 

A- Området mellan Grönadal och Blekingevägen tas bort. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. 

B- Här är det lämpligt att exploatera området som idag är kraftledningsgata och granskog. Det 

ligger också i omedelbar anslutning till nuvarande bebyggelse. Övriga delar tas bort från 

översiktsplanen. Vite Hall är ett mycket frekventerat rekreationsområde och av riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. Används också av föreningslivet bl.a. Sölvesborgs 

Brukshundsklubb och Sölvesborgs ridklubb. 

C- Området tas bort helt. Det är ett mycket frekventerat rekreationsområde och används av 

föreningslivet (se ovan). När Hjortakroksskolan och förskolan Kanehall byggdes var ett av de 

viktigaste argumenten omedelbar närhet till natur och strövområden. Med nuvarande förslag 

förstörs den möjligheten. 

D- Området längst österut, som idag är en äng kan exploateras, men bokskogsridån mellan 

Hjortakroken och Blekingevägen bör behållas som idag. Skogsridån är en viktig inramning 

för nuvarande bostadsområde. 

E- Området tas bort eftersom det används för föreningsverksamhet och som rekreationsområde 

för boende i Tivoliområdet. Närheten till naturen är också viktig för verksamheten på 

Björnlyckan. 

F- Området kan exploateras, men är dygnet runt utsatt för buller från motorvägen.  
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G- Området tas bort eftersom det ingår i det sammanhängande bokskogsområdet och är en del i 

grönstråket mellan Tredenborg och Ryssberget.  

H- Tveksamt. Kan gå att bebygga, men klarar den 3-meterslinjen? Särskild hänsyn måste tas till 

det kommunala naturreservat som gränsar till området. Vi vet att bygger man nära reservatet 

kommer snart krav på avverkning från de boende. 

I- Områdena I, J, K som alla tre ligger i Falkvik är den stadsdelens ”lungor” och besöker man 

områdena ser man att de är genomkorsade av stigar. Detta visar att de används för rekreation 

och rörligt friluftsliv. De är alltså olämpliga att exploatera. Möjligen går det att hitta några 

enstaka tomter här. 

 

Kommentar 
Område A (Grönadal): Justeras i söder med hänsyn till riksintresse och naturreservat. 
B (Vitahall): Området tas inte bort som lämpligt för bostäder. I Kraftledningsgatan och 
i ett stråk öster om finns naturvärden så där är inte lämpligt att exploatera. 
 C (Hjortakroken väst om skola/förskola): Området tas inte bort. Även om det skulle 
tillkomma en del hus så är det nära till grönstruktur och stråk från/till skola och 
förskola är viktiga för att inte försämra tillgängligheten.  
D (Hjortakroken utmed Blekingevägen): Området behålls som lämplig för 
exploatering. Om Blekingevägen byggs om till mer av en lokalgata kan bebyggelse 
komma närmre vägen. 
E (Tivoli): Tas bort som lämpligt för bostäder. 
F (Hjortakroken norra delen): Tas bort som lämpligt för bostäder. 
G (Öster om Herrgårdsvägen): Området justeras och endast en del i områdets mitt 

behålls. 
H (Fiskartorpsvägen): Tas bort som lämpligt för bostäder. 
I, J, K (Falkvik): Området längst i väster justeras något. En gles struktur är lämplig för 
bevarande av grönstruktur. Kan studeras ytterligare i en fördjupad översiktsplan. 
 

 

Istället vill vi komma med förslag på andra områden: 

Mellan Sölvesborgshems hyreshus i Falkvik och Tredenborgsvägen finns ett skogsparti som 

har betydligt mindre betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv.  Här skulle med fördel 

kunna byggas höga flerfamiljshus med utsikt ut över havet och Sölvesborgsviken.  

 

Öster om Bokedalsvägen. 

 

Öster om Ljungaviksvägen. Det som idag är bl.a. grustag, men det kan bli ett fantastiskt 

bostadsområde. Det finns också möjligheter att ta fram fler tomter i anslutning till 

Labbvägen. 

 

 Kommentar 
Översiktsplanen kommer inte att föreslå några bostäder vid Tredenborgsvägen. 
Därmed inte sagt att det är omöjligt att bygga där men närheten till vägen med buller 
och industri kan vara ett bekymmer. 
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Öster om Bokedalsvägen kan kanske vara lämpligt för något enstaka hus men inte så 
att det behöver pekas ut på en översiktlig nivå. 
 
Att peka ut områden öster om Ljungaviksvägen kräver djupare studier och får kanske 
göras i ett tillägg till översiktsplanen. Idag används området för i huvudsak rekreation 
och där finns mycket djurliv. 
 

 
 

 
 
 

Bromölla kommun 

 

Översiktsplanen ger en positiv bild av Sölvesborgs framtida utveckling. 
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Samrådsförslaget innehåller resonemang och principiella ställningstaganden i 

många viktiga frågor. 

 

Översiktsplanen belyser 4 fokusområden med tillhörande ställningstaganden. 

Ställningstagandenas karaktär varierar i abstraktionsnivå. 

 

Översiktsplanen fångar upp Sölvesborgs kommuns utmaningar och möjligheter 

inom fokusområdena. Översiktsplanen pekar ut riktlinjer för hur kommunen vill 

profilera sig och beskriver olika för kommunen typiska karaktärsdrag och 

styrkor som skall bevaras och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

 

Bromölla kommun ser positivt på att planförslaget har tyngdpunkt på att ny 

bebyggelse planeras inom tätorterna och befintliga byar. 

 

Kartmaterialet behöver vara tydligare och beteckningarna från textbeskrivningen 

över områden behöver finnas med, så koppling kan göras mellan karta och text. 

I samrådsmaterialet finns inte alla beskrivna områden utmärkta på karta. 

 

Det är olämpligt att planlägga områden inom naturreservat och Natura 2000 för 

exploatering. 

 

Några små felaktigheter har smugit sig in i texten; 

sid 28 del 1 – Gränsen mellan Bromölla och Sölvesborg går i vattendraget 

Sissebäck inte Silletorpsån som det står i planen. 

sid 44 del 1 – Ett kolumnfel blandar texten under 5.6 Lantbruk och 5.7 Fiske o 

vattenbruk. 

Sid 49 del 1 – Kartan över naturreservat har siffrorna på fel ställe samt längre 

ner vid genomgång av skyddsformer saknas biotopskydd. 

Sid 55 del 2 – Under MKN för vattenkvalitet och vattenkvalitet hänvisas till ett 

äldre beslut om MKN. Det som idag gäller för Södra Östersjöns vattendistrikt är 

08FS 2016:15. Sölvesborgs kommun är även medlem i Skräbeåns vattenråd. 

 

 Kommentar 
 Kartmaterialet ses över gällande tydlighet och även koppling mellan kartor och text. 

Planförslaget är justerat med att områden har tagits bort och omformats så att 
påverkan på naturreservat och Natura 2000 områden blir mindre. 

Små felaktigheter ses över och ändras. 
 

Trafikverket 

Översiktsplanen redovisar en väl avvägd och realistisk strategi för Sölvesborgs kommuns framtida 

utveckling. Kopplingen till de nationella miljö-, transport- och folkhälsomålen är tydliga och det 

framgår av planförslaget att kommunen vill bygga vidare på befintliga värden med fokus på att 

utveckla de tätorter som redan idag har fungerande service. De viktigaste framtidsfrågorna i 

Sölvesborgs kommun framgår av Vision 2020 där fyra målområden har pekats ut som särskilt 

viktiga; livsmiljö, arbete och näringsliv, infrastruktur och kommunikationer samt service och 
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värdskap. Samtliga målområden har utgjort en viktig grund för översiktsplan 2017 med syfte är göra 

kommunen ännu bättre att leva, bo och verka i. 

 

Trafikverket är generellt sett positiv till de förtätnings- och fördelningsstrategier som presenteras. Att 

effektivisera mark för bostadsändamål genom förtätning skapar goda möjligheter till samordnade 

gods och persontransporter. Den redovisade fördelningen av samhällsservice ses som en sund 

strategi för att både skapa förutsättningar för en god livsmiljö och samtidigt minska behovet av 

persontransporter och dess negativa följdeffekter. Likaså gynnas både transportsystemet som 

invånarna långsiktigt av att kommunen önskar begränsa etablering av externa köpcentrum. 

Trafikverkets synpunkter och redogörelse över förslagets påverkan på statliga anläggningar framgår 

nedan. 

 

Riksintresse kommunikationer 

Kommunen pekar i översiktsplanen ut följande riksintressen för kommunikationer: 

 

• Väg E22 

• Rv 15 (Tvärleden, tidigare väg 121) 

• Väg 123 

• Blekinge kustbana (BKB) 

• Farleder till Sölvesborgs och Karlshamns hamnar 

 

Trafikverket anser att riksintressebeskrivningen för kommunikation ska ses över enligt följande: 

• Väg 123 är inte utpekad som ett riksintresse för kommunikationer såsom anges på sid. 66, vilket 

behöver justeras inför granskningsskedet. 

• Sölvesborgs station och Sölvesborgs hamn är båda anläggningar av riksintresse för 

kommunikationer och bör ingå i översiktsplanens riksintressebeskrivning. 

• Även järnvägsanslutningen till hamnen utgör riksintresse. 

 

På sid. 6 under avsnittet läsanvisning anges att riksintressen främst omfattar vägar som ingår i 

huvudvägnätet. Trafikverket anser att texten bör förtydligas där samtliga riksintressen för 

kommunikationer som finns inom kommunen anges; vägar, järnväg, station för resandeutbyte, 

hamn, farleder. 

 

 Kommentar 
 Riksintressebeskrivningen för kommunikationer ses över. 
 

Trafikverket anser att även regleringskartorna ska uppdateras så att det framgår att utpekad hamn, 

väg, järnväg, station, farled är av riksintresse för kommunikationer. Det är även svårt att utläsa 

beskrivna riksintressen på kartan på sid. 23, vilket bör tydliggöras. 

 

 Kommentar 
 Regleringskartor uppdateras gällande riksintressen. 
 

Korridoren för en framtida sträckning av Sydostlänken redovisas inte under kapitlet ”Riksintressen”. 

Istället omnämns detta i kapitlet ”Regional samverkan och mellankommunala intressen”. 

Utpekandet av framtida riksintressen ska i första hand ses som en signal om att det finns behov av 
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förändringar i transportsystemet som kan kräva att mark kommer tas i anspråk, se vidare nedan. 

Trafikverket anser att det vore en fördel att framtida riksintresse för Sydostlänken även omnämndes 

under kapitlet ”Riksintressen”, för att undvika missförstånd. 

 

Trafikverket noterar att framtida riksintresse för Sydostlänken berör områden som anges som 

lämpliga för vindkraft på sid. 42. Trafikverket ställer sig mycket tveksam till omfattande 

vindkraftsetablering inom angivna områden E3 då det riskerar att påverka möjligheterna att bygga ut 

järnvägen. 

 

Trafikverket pekar även ut planerade och framtida kommunikationsanläggningar av riksintresse. 

Planerad kommunikationsanläggning av riksintresse innebär att planeringsprocessen har startat där 

beslutad utredning och därmed en vald korridor eller lokalisering av utbyggnaden finns. Utpekandet 

innebär att staten ges möjlighet att skydda tillkomsten av den angivna funktionen men det innebär 

inte ett ställningstagande till att anläggningen kommer byggas. Framtida kommunikationsanläggning 

av riksintresse innebär att det gäller åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut 

om slutlig lokalisering saknas. Utpekandet av framtida riksintressen ska i första hand ses som en 

signal om att det finns behov av förändringar i transportsystemet som kan kräva att mark kommer tas 

i anspråk. 

 

 Kommentar 
 Korridoren av en ev framtida sydostlänk redovisas under kapitlet riksintressen. 

Texten kompletteras med att en ev utbyggnad av vindkraft inom E3 inte får påverka 
järnvägen. 

 

Generella säkerhetsavstånd 

Trafikverket ser positivt på kommunens tydliga förhållningsätt och beskrivning av generella 

säkerhetsavstånd till statlig infrastruktur och kommunikationsanläggningar av riksintresse. När det 

gäller kartunderlaget, både i översiktsplanen och de områdesvisa kartorna, anser Trafikverket att det 

bör säkerställas att de områden som anges för nya bostäder, verksamheter etc. uppfyller angivna 

byggnadsfria avstånd till statliga anläggningar, särskilt i de fall utökat byggnadsfritt avstånd om 30 

respektive 50 meter gäller. 

 

Trafikverket anser att översiktsplanen bör kompletteras med en redogörelse för hur kommunen ska 

beakta MSA-ytor (Minimum Sector Altitude) för Kristianstad och Ronneby flygplatser, som berör 

omfattande markområden inom kommunen. Vid planering av områden med höga byggnader eller 

andra höga föremål ska berörda flygplatser, Försvarsmakten och Luftfartsverket höras. 

 

 Kommentar 
Planbeskrivningen och kartor kompletteras hur flygplatserna berör markområden 
inom kommunen. 

 

 

Funktionellt prioriterat vägnät 

Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarna tagit fram ett underlag och pekat ut ett 

funktionellt prioriterat vägnät som bedöms vara av särskild vikt för nationell och regional 

tillgänglighet. 
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De utpekade vägarna redovisas utifrån funktionerna godstransporter, långväga personresor med bil, 

dagliga personresor med bil samt kollektivtrafik med buss. Hur de olika funktionerna ska prioriteras 

och vägas mot varandra ska avgöras i varje enskild planeringssituation, med utgångspunkt i att 

tillgängligheten och framkomlighet längs med utpekade vägar inte ska försämras. I de fall 

kommunens planer påverkar det utpekade vägsystemet är det av särskild vikt att planeringen 

grundas på erforderligt underlag, vilket kan innebära behov av fördjupningar av översiktsplanen 

eller trafikutredningar som belyser flöden, kapacitet och belastning samt eventuella åtgärdsbehov. 

Det utpekade vägnätet finns tillgängligt på www.nvdb.se via sidan NVDB på webb. För Sölvesborgs 

kommun ingår E22 som nationellt och internationellt viktig väg, riksväg 15 som regionalt viktig väg 

samt väg 123 som kompletteranderegionalt viktig väg för kollektivtrafik och dagliga resor. 

Trafikverket anser att utpekade vägar bör omnämnas i översiktsplanen. 

 

 Kommentar 
 Trafikverkets funktionella prioriterade vägnät kommer omnämnas i översiktsplanen. 
 

Utbyggnad och trafikalstring 

Översiktsplanen redovisar relativt omfattande utveckling av verksamhetsområden runt om i 

kommunen. Bland annat redovisas stora områden för industri och kontor i de norra delarna av 

Mjällby. Då väg 123 redan idag har höga trafikflöden är det viktigt att kommunen beaktar den 

trafiksituation som kan uppstå vid omfattande verksamhetsetableringar i anslutning till det statliga 

vägnätet. Trafikverket förordar att kommunen utför en trafikutredning för planerade verksamheter för 

att se om verksamhetsetableringen är möjlig att genomföra utan större trafikstörningar på väg 123 

och tillhörande trafikanläggningar samt vilka behov som kan uppstå. 

Förslaget innebär också en relativt omfattande utveckling av nya bostadsområden som kommer få 

konsekvenser i vägsystemet, både det kommunala och statliga. För att gå vidare med planeringen av 

områden som sannolikt innebär ökade trafikflöden behöver trafiksituationen och 

kapacitetsutnyttjandet kopplat till utvecklingen utredas i ett större sammanhang. Innan eller senast 

när kommunen påbörjar förekommande detaljplaner bör trafiksituationen ha utretts där det i 

planprocessen tas höjd för de eventuella åtgärder som kan krävas samt att eventuella 

åtgärdsvalsstudier med trafikanalys som grund kan påbörjas i tidigt skede. I vissa fall kan det även 

vara lämpligt att kommunen upprättar fördjupade översiktsplaner för att säkerställa en lämplig 

utveckling där viktiga intressen tas omhand. 

 

 Kommentar 
Kommunen instämmer med att trafikutredningar behöver tas fram för många delar av 
kommunen. Emellertid sker det oftast bara vid detaljplanering där behovet direkt 

uppstår vid omfattande planering av verksamheter och bostäder. 
 
 

Väg 123 

I planhandlingarna presenterar kommunen en ny sträckning av väg 123, vilket Trafikverket anser ska 

utgå ur översiktsplanen. Skrivningarna härrör sannolikt från en tidigare arbetsplan, upprättad av 

dåvarande Vägverket, som ej längre är gällande. Utveckling av det regionala vägnätet prioriteras 

genom länstransportplanen som upprättas av Region Blekinge. I nuvarande länstransportplan finns 

inga planer på någon ombyggnad av väg 123, varför Trafikverket anser att skrivningarna om en ny 

sträckning ska utgå. I takt med att utveckling sker i aktuellt vägstråk kan behov av vidare utredning 
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uppstå, där behoven då måste utredas enligt fyrstegsprincipen genom en s.k. åtgärdsvalsstudie, se 

vidare stycket om Trafikverkets planeringsmetodik nedan. 

Även miljökonsekvensbeskrivningen bör justeras med hänsyn till ovan. 

 

 Kommentar 
Kommunen vill ha kvar sträckningen av vägen tillsvidare. Utredningar behövs för att 
studera hur förbättringar/förändringar kan göras med fyrstegsprincipen. 

 

Trafikbuller 

En viktig aspekt att beakta i samband med exploatering i infrastrukturtäta områden är exponeringen 

för trafikbuller. Trafikverket ser positivt på att kommunen övergripligt behandlar frågan i 

planförslaget och förutsätter att beaktandet av trafikbuller kommer behandlas och utredas mer 

detaljerat inom ramen för fortsatt planering, planarbete och/eller bygglovsprövning. 

 

Kollektivtrafik och cykel 

Trafikverket uppfattar att kommunen bedömer den lokala och regionala kollektivtrafiken som av god 

kvalitet. Vidare lyfter kommunen dess ambition om att verka för en förbättrad lokal och regional 

kollektivtrafik ur både ett attraktivitets-, miljö-, och tillgänglighetsperspektiv. Trafikverket ser positivt 

på kommunens ställningstagande, dock saknar Trafikverket mer konkreta förslag på hur 

kollektivtrafiken i och genom kommunen ska förbättras. Trafikverket anser att det är av stor vikt att 

beakta och prioritera kollektivtrafikfrågor i planeringens tidiga skede. En redogörelse för hur nya 

bostads- och verksamhetsområden ur ett systemperspektiv förhåller sig till tillgänglighet till 

kollektivtrafik efterfrågas av Trafikverket. Även förutsättningarna för att kunna cykla till och från 

viktiga målpunkter bör utredas i planeringens tidiga skede där exploateringen bör ta höjd för de 

eventuella åtgärder som behövs för att skapa sammanhängande, gena stråk. Trafikverket anser att 

planförslaget borde kunna utvecklas med hänseende till planeringen av cykeltrafik, både som 

rekreation men också för pendling mellan tätorter i kommunen. 

 

 Kommentar 
Texten kompletteras med hur förhållandet till tillgänglighet är mellan kollektivtrafik 
och föreslagen bebyggelse. 

 
 

Trafikverkets planeringsmetodik 

Generellt anser Trafikverket att alla behov av investeringar i infrastrukturen ska planeras utifrån 

fyrstegsprincipen, som är ett centralt förhållningssätt och en planeringsmetodik för att hushålla med 

resurser och minska transportsystemets negativa påverkan. Enligt fyrstegsprincipen analyseras 

problemet/behovet i fyra steg, där det första steget handlar om hur vi kan påverka behovet av 

transporter. 

Steg två handlar om att optimera och finna åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig 

infrastruktur och fordon. Det tredje steget handlar om begränsade ombyggnadsåtgärder och det 

fjärde och sista steget innebär investering i form av ny infrastruktur. 

 

Fyrstegsprincipen hanteras inom ramen för en tidig studie/åtgärdsvalsstudie som krävs för alla 

åtgärder som innefattar statlig infrastruktur. I åtgärdsvalsstudien medverkar samtliga berörda aktörer i 

analys av nuläget, brister och behov samt tänkbara lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Arbetet 
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dokumenteras och beslutas av Trafikverket där den slutliga lösningen mycket väl kan bestå av 

åtgärder i alla fyra stegen. 

Åtgärdsvalsstudier angriper problem av olika karaktär, där både stora och små, gamla och nya 

problem och brister tacklas. Orsak och lösningar ligger inte alltid där symptomen finns, och åtgärder 

kan få konsekvenser för ett större system. Trafikverket initierar allt fler åtgärdsvalsstudier för att 

klargöra problem, orsaker, möjliga lösningar, ansvarsförhållanden och finansiering. Även andra 

aktörer kan och bör ta initiativet till åtgärdsvalsstudier. 

 

En utveckling av kommunen enligt översiktsplanens intentioner innebär att statliga anläggningar 

kommer påverkas. Trafikverket anser att det är rimligt att kommunen ansvarar för att utföra vidare 

trafikutredningar vid kommande planläggningsarbete samt att kommunen vid behov initierar 

åtgärdsvalsstudier med berörda aktörer för att utreda lämpliga åtgärder utifrån planerad utveckling. 

Trafikverket vill redan i detta skede vara tydlig med att de behov av åtgärder i det statliga vägnätet 

som föranleds av kommunens utveckling och exploateringar ska bekostas av kommunen och/eller 

exploatörerna. 

 

Övrigt 

Trafikverket noterar att inte Malmö flygplats (Sturup) nämns som flygplats av regionalt intresse på 

sid. 27 och sid. 44 trots att den ligger närmare Sölvesborg än Köpenhamns flygplats (Kastrup). 

Trafikverket anser att kommunen bör motivera varför den inte omnämns. 

 

På sid. 44 hänvisas till en genomförd trafiknätsanalys som Trafikverket inte kunnat ta del av. 

Trafikverket anser att de handlingar som utgör ett viktigt underlag för översiktsplanen bör ingå som 

bilagor alternativt finnas att tillgå på annat sätt. T ex kan huvuddragen av analysen redogöras för i 

översiktsplanen. 

 

Kartan över markregleringar framstår som otydlig då den innehåller väldigt mycket information. Det 

skulle underlätta för läsaren om en viss prioritering gjordes angående vilken information som visas. 

 

Generellt behöver teckenförklaringarna till olika kartor i översiktsplanen ses över så att den 

information som anges går att återfinna i karta. 

 

På flera kartor finns planerad korridor för E22 Sölve-Stensnäs, vilket bör tas bort då vägen är 

utbyggd. 

 

Under texten till Riksväg 15 på sid. 23 anges Vägverket, vilket bör justeras till Trafikverket. 

 

På sid. 66 anges benämningen arbetsplan, vilket bör ersättas av nuvarande benämning, vägplan. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen skulle kunna förtydligas att ytterligare studier t ex vad avser 

trafikanalyser, bullerutredningar och riskutredningar sannolikt kommer att krävas inom ramen för 

fortsatt planering av angivna utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen på sid. 11 anges väg 121 som numera benämns riksväg 15. 

 

 Kommentar 
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 Kommunen justerar utifrån det som återfinns under rubriken övrigt.  
 

 

Västblekinge miljö ab 
5.3 Avfallshantering  

 

En ny avfallsplan med tillhörande föreskrifter för renhållningen är under utarbetande och förväntas 

antas våren 2018. 

Texten ”Förpackningar samlas in på återvinningsstationer och återvinningscentraler och genom 

fastighetsnära insamling. FTI AB ansvarar i nuläget för driften av återvinningsstationerna. ” 

 

Byts lämpligen mot: ” Tidningar och förpackningar samlas in på återvinningsstationer och genom 

fastighetsnära insamling samt på återvinningscentralen. FTI AB ansvarar i nuläget för driften av 

återvinningsstationerna.”  

 

Texten ” En återvinningsstation i VMAB:s regi finns i Sölve.” 

Bör bytas mot ” En återvinningscentral i VMAB:s regi finns i Sölve.” 

 

5.4 Energiförsörjning 

Av matavfall som samlas in i kommunen framställs biogas som uppgraderas till fordonsgas, denna 

information saknas i texten. 

 

I övrigt har VMAB inga invändningar mot den aktuella planen. 

 

 Kommentar 
 Texterna ses över och justeras i enlighet med VMAB. 
 

 

 

Svenska kraftnät 

Nuläge 

I Sölvesborgs kommun har Svenska kraftnät en tre likströmsledningar tillhörande stamnätet för el. 

Ledningarna är förlagda som sjökablar och korsar kommunens drygt åtta kilometer öster om Hanö. 

 

Allmän information 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts 

verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt. 

 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras invid stamnätsledningar och stationer. 

Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 

http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska installationer. Vid 

alla typer av markarbete invid ledningarna ska Svenska kraftnät rådfrågas om direktiv innan 

markarbete påbörjas. 
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Ärendespecifik information 

Svenska kraftnät önskar att våra ledningar synliggörs i Sölvesborgs översiktsplan. Stamnätet för el går 

att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan. 

Ett av de utpekade områdena för havsbaserad vindkraft, Blekinge Offshore, korsas av Svenska 

kraftnäts sjökablar. Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan 

vindkraftverk och våra anläggningar. Svenska kraftnät vill också påminna om att all utbyggnad av 

elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av 

såväl lokal-, regionsomfattande stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av 

infrastrukturen för el. Detta bör beaktas vid planering av utbyggnad av elproduktion. 

 

Slutligen noterar vi att det på sida 14 i översiktsplanen talas om strålningskällor i samband med 

kraftledningar. Vi vill uppmärksamma Sölvesborgs kommun om att begreppet strålning inte brukar 

användas i samband med de låga frekvenser som finns i kraftledningar eftersom fotonenergin är så 

svag att fälten helt saknar de egenskaper man förknippar med ordet stålning. Strålning används oftast 

när fotonenergin är så pass hög att det resulterar i ett synligt ljus. Exempel på detta är gamma- och 

röntgenstrålning. Ett mer lämpligt begrepp att använda vid lågfrekventa nivåer likt de som genereras 

kring kraftledningar är elektromagnetiska fält. 

Just i det här fallet är Svenska kraftnäts anläggningar i Sölvesborgs likströmsledningar vilket innebär 

att de magnetiska fält som bildas är statiska och saknar därmed förmågan att alstra strömmar i 

vävnader vilket innebär att människor och djur inte bedöms påverkas biologiskt av dessa. 

 

Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuell 

översiktsplan. 

 

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 

www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska 

positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den 

geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och 

spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 

anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar återfinns i 

skrifterna Elnät i fysisk planering och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar 

vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 2016 - 2025. Dessa dokument finns publicerade 

på vår webbplats, www.svk.se. 

 

 Kommentar 
 Ledningar kommer att synliggöras via Geodataportalen. 
 Begreppet strålning ändras till elektromagnetiska fält. 
 

 

Skanova 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete påbörjas, 

för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i 

planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess. 

http://www.svk.se/
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Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på planeringsunderlaget. 

Kontakta https://www.ledningskollen.se. 

 

 Kommentar 
 Skanova är en självklar remissinstans och kontaktas tidigt i detaljplaneprocessen.  
 
Blekinge museum 

Blekinge museum ställer sig mycket positivt att kommunen planerar att anordna informationsinsatser 

av olika slag som stöd för framtida bevarande och utveckling av riksintresseområde för kulturmiljö. 

Förslagsvis vidgas detta arbete till att även omfatta övriga värdefulla kulturmiljöer runt om i 

kommunen. 

 

I genomgången av Riktlinjer för mark och vatten framgår det att en betydande andel av de planerade 

bostads- och verksamhetsområdena utgörs av brukad odlingsmark. Med hänsyn till aktuell debatt 

och kommunens ställningstagande på sidan 44 i Del 1 bör en djupare redogörelse och 

konsekvensanalys göras. Kommunens goda jordbruksmark och brukade kulturlandskap bör värnas 

långsiktigt. Omfattande exploateringar bidrar till en fragmentering av landskapet som kan 

leda till att förutsättningarna för att driva jordbruk starkt försämras. 

 

 Kommentar 
Kommunen är medveten om att åkermarken är värdefull. I några fall sker dock viss 
intrång om den är i anknytning till samhällen. En klassning av åkermarken hade varit 

värdefull för att se skillnader i närområdet. Även skogsmarken är ofta värdefull i 
kommunen. Ibland är den dessutom naturreservat och/eller viktig för rekreation. 

 
 

Byarnas framväxt och historia har skapat unika miljöer med olika karaktär. Gränsområdet mellan de 

båda fiskesamhällena Hörvik och Krokås har successivt blivit mindre tydlig i och med expanderande 

bebyggelse. Enligt översiktsplanen föreslås ytterligare utbyggnadsområden i detta område som 

kommer att leda till att den hävd-vunna gränsen riskerar att helt försvinna. Utbredningen av 

områdena B 13 Krokås södra och B14 Hörvik, stationsområdet bör därför ses över och minskas för 

att bibehålla ett tydligt avläsbart gränsområde mellan de båda byarna även i framtiden. Härigenom 

stärks de båda byarnas egna identiteter och historiska tidsdjup. Att visa omsorg och uppmärksamhet 

vid förändringar av bebyggelse eller struktur är något som också uttrycks i planbeskrivningen av 

område K7 Hörvik Även samhällena Hällevik och Nogersund riskerar att byggas samman varför 

hänsyn kan krävas i ett led att förstärka och synliggöra den historiska strukturen. 

 

 Kommentar 
Kommunen instämmer om att det behövs släpp mellan byarna för att bevara den 
historiska strukturen. Även om viss bebyggelse kommer så bör den ha en utformning 
där den strukturen finns kvar. 

 
 

Hällevik är ett av Listerlandets bäst bevarade fiskeläge med äldre, småskalig och traditionell 

karaktär. Centralt i denna miljö, område B20 Hälleviks rökeri, föreslås utbyggnad av flerbostadshus. 

https://www.ledningskollen.se/
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Med hänsyn till kulturmiljöns höga värden och bebyggelsens befintliga skala och karaktär är 

tåligheten för nya och större bebyggelseenheter mycket låg. Kulturmiljön riskerar att påverkas 

mycket negativt av ett nytillskott i större skala. 

 

Kommunens förslag att upprätta förnyade detaljplaner/ områdesbestämmelser i fiskelägenas äldsta 

delar för att bland annat klargöra kulturmiljöernas värden är mycket lämpligt i ett led att arbeta för 

en långsiktigt hållbar planering utifrån platsens förutsättningar. 

 

 Kommentar 
Kulturmiljöhänsyn är viktigt i Hällevik också i detta läget vid Hälleviks rökeri. Trots 

att omvandling är på gång ska utformningen ta hänsyn till kulturmiljön och det ska 
ske i samarbete med kunniga inom kulturmiljö. Idag är det storskalig industri inom 
B20 (Hälleviks rökeri) som håller på att förfalla på platsen så det innebär att en 
förändring av platsen också blir en förändring av kulturmiljön i Hällevik.  

 

E.ON 

E.ON Elnät har nätkoncession inom de sydöstra delarna av Sölvesborgs kommun (Listerlandet) och 

enligt ellagen är vi skyldiga att ansluta nya elanläggningar. För mer generell information kring detta, 

se bifogat informationsblad. 

 

Byggnation nära elanläggningar 

Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära en elanläggning medför det att vissa 

restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. Dessutom skall 

arbete i närheten av starkströmsanläggningar utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter 

om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av elbranschen framtagna Elsäkerhets-

anvisningarna. Det är därför viktigt att vi kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband 

med bygglov. 

 

Magnetfält 

Hittills har inga svenska centrala statliga myndigheter identifierat sådana risker som kan motivera 

införandet av gränsvärden för begränsning av allmänhetens exponering för kraftfrekventa 

elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, överföring, distribution och användning av el. 

Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i Sverige 

att försiktighet tillämpas. E.ON Elnät beaktar den av Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderade 

försiktighetsstrategin avseende barns exponering för lågfrekventa magnetfält. Se bifogat 

informationsblad för mer information. 

 

Elanläggningar i kommunen 

E.ON Elnät har inom kommunen ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, både inom kommunen 

men även vidare till angränsande kommuner och regioner. Detta ledningsnät består av 50 och 130 

kV ledningar samt fördelningsstationen i Mjällby. 

 

Därutöver finns ett förgrenat distributionsnät för den lokala elförsörjningens behov. 

 

Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och exploateringar får vi återkomma i 

samband med upprättandet av detaljplaner. 
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Då regionnätledningarna samt fördelningsstationer har stor betydelse för regionen yrkar E.ON Elnät 

på att dessa ska redovisas såväl i planens verbala del som i dess kartdel, se bifogad karta över våra 

anläggningar i kommunen. 

 

Master och vindkraftverk 

För skötseln av våra luftledningar används helikopter för flygbesiktning. Det är därmed viktigt att vid 

nytillkomna vindkraftverk/master följa Transportstyrelsens rekommendationer för att upprätthålla en 

god flygsäkerhet vid besiktningar. 

Förändringarna av plan- och bygglagen och miljöbalken med syfte att undanröja dubbelprövningen 

vid vindkraftsetablering innebär bland annat att vindkraftverk som prövas enligt 9 eller 11 kap. 

miljöbalken inte omfattas av bygglovsplikt. Regeringen framför med anledning av detta i prop. 

2008/09:146 att en aktuell och väl underbyggd översiktsplan eller motsvarande underlag bör ges 

stor betydelse vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken om att uppföra och driva vindkraftverk. 

Med anledning därav yrkar E.ON Elnät på att kommunen för in Transportstyrelsens avstånd och 

försiktighetsmått i översiktsplanen, se informationsblad. 

 

E.ON Elnät vill redan i ett tidigt skede bli kontaktade för samråd då master eller vindkraftverk 

uppförs inom 250 meter från våra luftburna kraftledningar. 

 

Gas 

E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Inom området i 

orten Mjällby finns några gasolledningar men då de i dagarna är på väg att avyttras har E.ON Gas 

inget att erinra i ärendet. 
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 Kommentar 
 E.ON är en självklar remissinstans och kontaktas tidigt i detaljplaneprocessen. 
 Karta och text på regionnätledningar kompletteras i handlingarna. 

  

 
Tekniska avdelningen  

 
Arbete pågår med framtagande av en friluftsplan vilken beräknas vara klar i februari 2018. 

Resultaten från arbetet bör om möjligt inarbetas i översiktsplanen. 

  

Tekniska avdelningen ser behov av att kommunen i framtida planering arbetar med fördjupade 

översiktsplaner där t ex vägnäts- och grönytestrukturer samt förutsättningar för hållbart resande 

närmre kan studeras.  
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Större planerade bostadsområden i Hällevik, Nogersund, Hörvik, Krokås och Mjällby gör att 

Mjällbys utveckling som centrum på Listerlandet väntas förstärkas och arbetspendlingen öka med 

följden att allmänväg 123 blir en allt viktigare länk. 

 

 Kommentar 
 Hänvisning till friluftsplanen kommer att införlivas i översiktsplanen. 

Fördjupade översiktsplaner är nödvändiga och vi ser ett behov av dem exempelvis i 
Sölvesborg. 
Väg 123 kommer sannolikt ha en ökad betydelse i framtiden. Trafikverket har den 

dock inte högt i sin prioritering i nuläget. Det finns behov av mer studier och 
trafikutredningar för att visa hur man kan göra. I det arbetet behöver den tekniska 
avdelningen vara med. 

 
Region Blekinge 

 
 Översiktsplanen placerar inledningsvis in kommunen som en del i regionen med de utmaningar 

och fördelar som Blekinge har vilket ger ett bra ramverk till övrig beskrivning. Sölvesborgs 

strategiska läge är så som beskrivs gynnsamt med god närhet till kommunikationer. Det mål som 

Region Blekinge har för att minska restiden på Blekinge kustbana från idag 2 tim 42 min mellan 

Karlskrona och Malmö till 2 tim medför att Sölvesborg får ökad närhet både inom Blekinge som till 

Öresundsregionen. E22 kommer med det förslag till nationell plan för 2018-2029 som Trafikverket 

nyligen presenterat att vara utbyggd till motorväg under planperioden I Skåne och även i Blekinge, 

frånsett sträckor med 2+1 väg med mitträcke.  

 

I planen skulle kunna understrykas att kommunens viljeinriktning ska vara att aktivt verka för 

hållbara kommunikationsmöjligheter, där framför allt tåget ger möjlighet till ett attraktivt resande 

med korta restider. Vi ser gärna att satsningar som kommunen kan medverka till för att korta resti-

den med järnväg bör prioriteras samt att se till att hela transportkedjan kollektivtrafik-gång-

cykel/pendlingsparkeringar hänger ihop.  

 

 Kommentar 
Sölvesborg har en stor pendling och är väldigt intresserade av alla typer av 
förbättringar för pendlare såsom minskad restid. 

 
 

Vi håller med om att det syns vara en bra strategi att framhäva Sölvesborgs kvaliteter ur ett 

boendeperspektiv. Att utveckla bebyggelsen till täta stads- och tätortsmiljöer som är möjliga att 

försörja med kollektivtrafik och där cykeln är ett fungerande transportslag medverkar till en hållbar 

miljö.  

 

Vi ser positivt på att kollektivtrafiken nämns bland de faktorer som styr planering av mark och 

vatten. Det är viktigt att bygga nära kollektivtrafiken eller på ett sådant sätt att en försörjning med 

kollektivtrafik är möjlig. Realiteter gör ibland att detta är svårt att fullfölja då marknaden vill något 

annat men vi ser positivt på ambitionen. En förutsättning för att bygga på ett sätt som inte skapar ett 

bilberoende är att ha med sig denna aspekt i hela planeringsarbetet. I kommande strukturbildsarbete 
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vill vi diskutera möjligheter och ambitioner att förena verksamheter och boende med god 

kollektivtrafik.  

 

 Kommentar 
Avsnittet om kollektivtrafik lokalt och regionalt utökas. 

 
 

Kap 3.7 På sikt kommer målet om minskad restid på Blekinge kustbana innebära behov av större 

kurvrätningar i Blekinge. I nuläget finns dock inga sådana utpekade sträckor som berör kommunen 

eller som kan lyftas in i planen.  

 

Kap 4.1 Vi noterar bristen på anslutande kommunikationer till flygplatsen i Ronneby som en fråga 

att jobba vidare med. Avsnittet Kollektivtrafik lokalt och regionalt bör utökas med att beskriva vad 

som menas med bra reskvalitet, t ex i form av restid, turtäthet samt att planera verksamheter och 

boende så att underlaget för att skapa en bra kollektivtrafik stärks.  

 

Kap 4.6 Sydostleden kan läggas till och den kustnära turismcykelled som planeras genom Blekinge. 

Möjlighet finns att ansluta den senare till de cykelleder som finns på Listerlandet eller att 

inkorporera dessa i en kommande nationell cykelled utmed kusten i Blekinge. 

  

Kap 5.1 Under tillgänglighet beskrivs i planen vilka behov som ska tillgodoses vid planering av den 

fysiska miljön. Beskrivningen skulle kunna kompletteras med att uppnå god 

tillgänglighet/kommunikationsmöjligheter utan att behöva använda egen bil.   

 

Kap 5.5 Kommunen har en bra viljeinriktning för att förbättra kommunikationerna. Förutom 

punkterna som redovisas skulle man kunna ta upp betydelsen av att förtäta och bygga nytt i det 

stationsnära läget i staden. Ny bebyggelse i sådana lägen samverkar med en ökad användning av 

kollektivtrafik och cykel och kan minska behovet av bil.  

 

Kommentar 
Beskrivningen kompletteras med hur tillgängligheten kan förbättras utan egen bil. 

 

Kap 6.3 Under såväl luftföroreningar som buller framgår det att trafiken är en faktor men vi ser gärna 

att man kompletterar med en skrivning om att energieffektiv och tyst trafik ska prioriteras i centrala 

delar där många vistas.  

 

Kap 7.1 ’Områden med förändrad markanvändning’ finns 5 utpekade prioriterade områden där 

huvuddelen av utbyggnaden bör ske. Ur ett kollektivtrafikperspektiv är detta bra då fokus ligger i 

områden där vi har möjlighet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Det är också viktigt att tänka i 

stråk inom de utpekade tätorterna, framför allt då det inom varje tätort finns ett stort antal utpekade, 

möjliga, utbyggnadsområden. Dessa kanske skulle grupperats eller prioriterats utifrån ett antal 

övergripande mål med kommande byggnation för att få en tydligare plan. 

 

Det bör också påpekas att det i samband med exploatering av nya områden behöver finnas 

budgetutrymme för att kunna kollektivtrafikförsörja området samt anpassa infrastrukturen för 

kollektivtrafik.  
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Trädsäkring av Blekinge Kustbana är en viktig angelägenhet. Det innebär att träd inte tillåts växa 

inom 20 meter från järnvägen vilket gör att tågtrafiken kan fortgå även då varningar för stark vind 

utfärdas av SMHI. I Trafikverket är trädsäkringen aktuell i senare delen av kommande planperiod. 

Notera i den kommunala planläggningen parkmark el dyl. som kan beröras.  

 

Vi konstaterar att planen har tagit upp mark reserverat för Sydostlänken vilket är ett prioriterat 

projekt i Blekinge och inom Regionsamverkan Sydsverige.  

 

Kap 7.2 Flertalet av de föreslagna utbyggnadsområdena ligger i stråk med bra kollektivtrafik. I vissa 

områden som pekas ut för bostäder saknar vi dock en bedömning av tillgängligheten med 

kollektivtrafik och cykel. Området Siretorp-Sandviken innebär en utbyggnad i ett nytt stråk. För att 

kunna kollektivtrafikförsörja detta område på ett bra sätt krävs att området Ljungaviken byggs klart 

samt att det blir ett tillräckligt stort antal bostäder som byggs i området Siretorp-Sandviken för att få 

ett tillräckligt underlag. Det krävs också satsningar på effektiv infrastruktur samt budgetutrymme för 

utökad kollektivtrafik, som då kan kollektivtrafikförsörja Ljungaviken-Siretorp-Sandviken (ett stråk 

öster om Sölvesborgsviken) och in till centrum. 

 

 Kommentar 
En ev vindkraftutbyggnad får ej ske på bekostnad av sydostlänken. 
I fler texter om utbyggnadsområden tillkommer bedömningar om tillgänglighet till 
kollektivtrafik och cykel. Kommunen instämmer med tanken om att bygga i stråk. 
Detta bör ingå i en trafikstrategi som vi ser behov av. Regionens synpunkter och 

kunskap kan mer ingående ligga till grund för framtagandet av nästa helt nya 
översiktplan. 

 
Sölvesborg energi 

Framtida spillvattenfördelning mellan avloppsreningsverken 

 

Kartan nedan visar hur spillvattnet avses fördelas mellan de olika avloppsreningsverken. Kort 

förklarat i text så ser fördelningen ut på följande vis: Hanö, Istaby, Sillnäs, Torsö samt Grönslätt leds 

till Nogersund. Övrigt spillvatten leds till Sölvesborgs avloppsreningsverk. Detta innebär att mindre 

reningsverk på sikt kommer avvecklas och överförs antingen till Nogersunds eller Sölvesborgs RV. 
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Vatten- och avloppsförsörjning 

Det är positivt att det i översiktsplanen, på flera ställen, lyfts fram att de kommunala vattentäkterna 

måste skyddas mot potentiella föroreningsskällor och att stor hänsyn till vattentäkterna måste tas vid 

lokalisering av diverse verksamheter, för att på så vis framtidssäkra god vattenkvalitet inom 

Sölvesborgs kommun. 

 

På sid 39 i Planbeskrivningen under 5.2 står det: 

En kommunal VA-plan bör tas fram för att långsiktigt säkerställa tillgången på dricksvatten och en 

tillfredsställande avloppsrening. 

 

När det gäller vattenskyddsområde (VSO) så finns det idag framtaget en preliminär zonindelning för 

VSO se bilaga 1. 

 

När det gäller framtida spillvattenhantering inom Sölvesborgs Kommun så togs det fram en 

Strategisk plan för detta 2013. Planen redovisar hur spillvattnet är tänkt att fördelas mellan de olika 

avloppsreningsverken och vart nya områden planeras att ansluta se bilaga 2. 

 

På sidan 16, under 5.5, i MKB:n står det: 

Inom Sölvesborgs kommun finns ett antal vattenskyddsområden. Inga av dessa berörs av de 

föreslagna utvecklingsområdena. 
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Det står även under 6.9: 

Inga konflikter mellan skyddsområden för vattentäkter och utvecklingsområden för 

bostäder/verksamheter kommer att uppstå. 

 

Samtliga VSO är under revidering och de nya VSO bör in i planen efterhand som de är klara. Nya 

VSO kommer att beröras av de föreslagna utvecklingsområdena, bl.a. tre vattentäkter i Hällevik 

kallade Lindskogsborrorna. Dessa kommer i konflikt med området som benämns B18 Hällevik 

Norra i ÖP. 

En fundering är hur pågående områden ska hanteras i ÖP:n? 

 

Den kommunövergripande VA-utbyggnadsplanen (sid 40 i Planbeskrivningen) bör inte ligga med i 

ÖP. 

Man skulle istället kunna hänvisa till Sölvesborg Energis hemsida eftersom planen ses över årligen 

och revideras om nya uppgifter framkommit som kan påverka prioriteringsordningen. 

 

På sid 97 i Planbeskrivningen under B18 Hällevik Norra står det: 

Tekniska förutsättningar: Inom verksamhetsområde för VA. 

Det är bara en liten del av området som omfattas av verksamhetsområde för VA. 

 

På sid 109 i Planbeskrivningen under B28 Hanö Södra står det: 

Utredningsbehov: Ytterligare utredningar krävs för att säkerställa dricksvattenbehov och 

avloppsförsörjning. 

 

Och på sid 110: Kapaciteten för reningsverket på Hanö behöver utökas för att möjliggöra denna 

exploatering. 

 

Reningsverket på Hanö skall läggas ner och en ny överföringsledning mellan Hanö och Nogersunds 

reningsverk beräknas vara färdig under 2019. 

Samtidigt läggs en ny renvattenledning ut till Hanö. 

 

Fjärrvärme 

På sid 76 i Planbeskrivningen under V4 teknisk beskrivning står det att fjärrvärme finns. 

Det ligger fjärrvärme i nära anslutning till V4. 

 

Mindre fel i text. 

I planbeskrivningen på sidan 3 (innehållsförteckning) Punkt 6.2 står det Erisons, skall stå Erosions. 

I planbeskrivningen på sidan 14 under ”punkt 7 Ingen övergödning” har de skrivit breddning, ska 

vara bräddning med ä. 

På samma sida fast under ”punkt 9 Grundvatten av god kvalitet” har det glömts ett s i 

vattenförsörjningsplaner (sista ordet i stycket) 
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Kommentar 
Gällande vattenskyddsområden (VSO) så är det viktigt att kommunen är medveten 
om områdena. Därför kommer kartan på zonindelningarna att infogas i 
översiktsplanen. Är områden helt olämpliga så ska de tas bort. Området vid Lindskog 
i Hällevik kommer att ändras med tanke på att skydda den vattentäkten.  
Alla synpunkter med ändringar i brödtexten kommer att genomföras. 

  

 
Länsstyrelsen i Blekinge län 

 

Länsstyrelsen skall vid samråd om översiktsplan särskilt; 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna 

intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och 

vattenområden 

3. verka för att riksintressen tillgodoses enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillgodoses, 

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, och att redovisning av områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e§ första stycket miljöbalken, 

4. verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt 
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5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Länsstyrelsen har inbjudit statliga myndigheter som kan beröras av planförslaget att inkomma 

med synpunkter. Följande myndigheter har kommit in med yttrande: SGI, Försvarsmakten, 

Sjöfartsverket, Post och Telestyrelse, Trafikverket samt MSB. Jordbruksverket SGU och 

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig. Tillväxtverket har inga synpunkter på förslaget. 

 

En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den ska på 

ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse för hållbar 

utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL). 

 

Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Samråd ska äga rum 

med länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har 

ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9 § PBL). 

 

Nytt är också att det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas 

och bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka översiktsplanens 

strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet, jämställdhet och användbarhet. 

 

Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn till 

klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk kommunikation 

(2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL). 

 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER OCH RÅD 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Sölvesborgs kommun ser över sin översiktsplan för 

kommunen. En översiktsplan skapar välbehövlig överblick över kommunens planeringssituation 

och tydliggör långsiktigt strukturella frågeställningar och utvecklingsstrategier. Länsstyrelsen 

har den 29 september 2016 lämnat synpunkter inför aktualisering av den kommunala 

översiktsplanen från 2010. Synpunktema inriktade sig då på information om nya 

planeringsförutsättningar och planeringsunderlag och lagändringar, förordningar och riktlinjer som 

tillkommit sedan 2010. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen är positiv till att flertal av de utbyggnadsområdena kommunen planerar till allra 

största del ligger i anslutning till befintlig bebyggelse så att befintlig infrastruktur och huvudsystem 

kan utnyttjas. Då det ger förutsättningar att minska behovet av transporter, transportmedel 

och miljöbelastning av sådana samtidigt som det ger goda förutsättningar för en god social 

sammanhållning och utveckling i samhället. 

 

Ett antal av kommunens utvecklingsområden medför intrång i områden som utgör ramsar, natura 

2000-områden, strandskydd, naturreservat samt nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. 

I många fall sammanfaller dessa, som exempelvis vid ett föreslaget verksamhetsområde vid 

Djupekås och Nogesund. Kommunen bör undanta dessa områden från exploatering, då de negativa 

konsekvenserna kan bli stora för naturvärdena och påtaglig skada bedöms kunna uppstå. 

Detta gäller även övriga utvecklingsområden där ovan nämnda skyddsområden eller områden 
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med höga naturvärden berörs. Se även Länsstyrelsens bedömning gällande utvecklingsområden 

inom riksintressen enligt 3 kap. 6 §.Framförallt när ovanstående områden berörs bedöms inte 

exploateringen vara förenligt med PBL 2 kap 2 § om att mark- och vattenområden används för 

det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. 

 

Teckenförklaringar till mark och vattenregleringskartorna behöver ses över bl a är det 

felhänvisningar till lagrum inom riksintresse och kartorna är svårlästa på grund av mycket 

information på kartorna. Miljökonsekvensbeskrivningen kan med fördel redovisa de analyser som 

kommunen bl a redogör för i planen såsom trafikanalys, buller och riskutredningar utifrån de 

angivna utvecklingsområdena inkluderat befintlig bebyggelse och verksamheter. I övrigt ser 

länsstyrelsen en potential i planen och bedömer att planen kommer att vara till god användning i 

kommande arbete. Vad som anges nedan bör dock beaktas. 

 

 Kommentar 
Många av de områden som ligger i Sölvesborg kommer att justeras så att påverkan på 
naturvärden och skyddsområden blir mindre än i samrådsförslaget. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med analyser kring trafik, buller och risk. 

 
 

Riksintressen 

Kommunen har angivit vilka riksintressen som finns i kommunen och angivit hur riksintressena 

ska tillgodoses under respektive riksintresse. Länsstyrelsen anser dock att kommunen tydligare 

kan beskriva hur de riksintressanta värdena kan utvecklas och förstärkas samt att beskrivning av 

riksintressena följer en viss ordning/struktur, och att hänvisningen till kapitlen ses över då de 

inte stämmer helt. I övrigt se nedan. 

 

Riksintresse yrkesfiske 3 kap. 5 § MB 

Det saknas en samlad och tydlig viljeinriktning och beskrivning av hur eller om man avser att 

beakta riksintresset för yrkesfiske när det gäller hamnarna i Hörvik och Nogersund. 

 

Det som uttrycks i förslaget (på sid 44 Planbeskrivningen) är att man tillsammans med 

hamnföreningarna ska verka för att uppnå god standard på hamnarna både for kommersiellt fiske 

och för fritidsbåtar. Längre ner finns en skrivning om att Nogersunds hamn ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan forsvåra en långsiktigt hållbar fiskenäring. Hur detta ska kombi- 

neras bör vidareutvecklas i text. 

 

Kommunen anger att man vill ha en långsiktigt hållbar fiskenäring, men det står inte hur eller 

vilka delar av fiskenäringen som ska gynnas. Förutom själva fisket finns det annat vattenbruk 

som hade kunnat utvecklats och därigenom gjort fiskenäringen mer hållbar. Exempel på annat 

vattenbruk kan vara akvaponiska fiskodlingar eller odling av musslor eller alger. 

Planen medger att de inre delarna av Sölvesborgs hamn tas i anspråk för bostadsändamåL 

Sjöfartsverket vill härmed understryka att Sölvesborgs hamn bereds möjlighet till fortsatt utveckling 

i den yttre hamnen, för att hamnens funktion ska vara intakt och att riksintresset inte påverkas 

negativt. 
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På sid. 18 står det att "Kommunen vill aktivt verka för att minimera faktorer som har negativ 

miljöpåverkan på uppväxtmöjligheterna for fiskbeståndet." Vilka fiskbestånd avses och vilken 

typ av miljö är det som kommunen aktivt vill skydda från negativ påverkan bör förtydligas. Det 

vill säga är det kommersiella arter eller alla fiskarter som avses. Kommunen bör även peka ut 

om det är vissa faktorer, utifrån planförslaget, som kan ha en negativ miljöpåverkan på 

fiskbeståndet. 

 

Hörvik och Nogersunds hamnar beskrivs som "Riksintresse hamnar för yrkesfiske", l och 2 

men siffrorna är ej utsatta på kartan. Det bör förtydligas vad nr 3 avser för riksintresse, är det 

Riksintresse Yrkesfiske hav, så bör detta anges. Det bör även framgå om det är fisken eller fisket 

eller båda delarna man vill skydda. Finns det t ex någon motivering till riksintresset. Det är 

vidare otydligt vilket område som avses i kartan, ifall det är allt det streckade området bör även 

det nordligare området har beteckningen 3 alternativt en förklarande legend till kartan. 

 

Riksintresse för kulturmiljövården, K2 Sölvesborg 3 kap. 6 § MB 

I texten används riksintresse i pluralform trots att det bara finns ett riksintresse for kulturvård i 

kommunen. Riksintresset är skyddat genom miljöbalken, inte kulturmiljölagen. 

I beskrivningen av riksintresset Sölvesborg [K 2] finns bara "värdetexten" kopierad. Länsstyrelsen 

anser att kommunen tydligare bör beskriva ställningstagandet till riksintresset, samt hur 

detta ska tillgodoses. Likaså villlänsstyrelsen förtydliga att det inte krävs tillstånd enligt 

kulturmiljölagen, (KML), för att göra förändringar inom alla de miljöer som är utpekade i det 

regionala kulturmiljöprogrammet Samtliga fornlämningar är skyddade enligt KML men för 

bebyggelse reglerar lagen enbart kyrkor och byggnadsminnen. Övrig bebyggelse skyddas genom 

miljöbalken, (MB), och plan- och bygglagen, (PBL). 

 

Planen redovisar för 16 regionala kulturmiljövårdsprogram som främst är kommunalt 

styrningsverktyg. Länsstyrelsen anser att detta bör förtydligas, då de inte är av riksintresse. 

I texten hänvisas det även till kulturminneslagen sedan l januari 2014 heter den kulturmiljö/agen. 

Sedan dess har också begreppet fastfornlämning upphört till att bara anges som fornlämning. 

 

Genomgående i texten nämns, "Området saknar fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets 

register". Detta bör ändras till: I området finns inga kända fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). 

 

Tillstånd enligt kulturmiljölagen prövas av Länsstyrelsen. Det är felaktigt formulerat i texten att 

länsantikvarien ska underrättas. 

 

I redovisningen av de områdesvisa ställningstagandena av planeringsområden blandas naturoch 

kulturvärden. Då de skyddas av olika författningar bör de separeras från varandra. Generellt 

redovisas inte typer av fornlämningar i texten, dock med undantag, borde vara konsekvent med 

redovisning. Olika typer av fornlämningar kan leda till olika åtgärdsförslag vid händelse av 

ingrepp. Kartmaterialet är svårtytt och på kartförklaringen för Pukavik saknas textdelar.  

 

På sidan 90 beskrivs Lörby skog som ett fornlämningsområde. Området är utpekat i 

kulturmiljövårdsprogrammet som sådant men består av flera fornlämningar av olika typer vilka kan 

behandlas olika vid en KML-prövning. 
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Riksintresse för friluftslivet/naturvården 3 kap. 6 § MB 

Planen medger expansion trots att aktuella ytor ligger inom riksintresset för friluftslivet och 

naturmiljön. Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas 

mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 6 § MB). Därför bör ingen exploatering, som 

påtagligt skadar natur- eller kultu1miljön, ske inom dessa områden. 

 

Natura 2000-områden (kartan och texten på sidan, som är riksintressen enligt MB 4:2 redovisas 

under rubriken Riksintresse Natur 3 kap. 6 § MB, vilket inte är korrekt. De bör ha en egen rubrik. 

Dessutom är en tydligare karta önskvärd. Ä ven de övriga riksintressen som redovisas på 

sidorna 22 - 25 bör struktureras bättre. 

 

Energiproduktion och energidistribution 3 kap. 8 § MB 

E= Områden där energiförsörjning prioriteras- I beskrivningen av konsekvenserna av vindkraft 

och större kraftledningar saknas information om att dessa kan påverkar riksintresse för totalförsvarets 

militära del. Försvarsmakten önskar att texten kompletteras med en skrivelse om att 

samråd ska ske med Försvarsmakten. 

 

Trafikverket ställer sig även tveksam till den föreslagna vindkraftsetableringen inom område E3 

då det riskerar att påverka möjligheterna att bygga ut järnvägen. 

 

På sida 41 beskrivs vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore, denna anläggning kommer inte 

att uppföras då regeringen i beslut från 2017 fastställer att uppförande av Blekinge Offshore 

skulle medföra påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Stycket om Blekinge 

offshore bör följaktligen tas bort från översiktsplanen. 

 

Kommunikationsändamål 3 kap. 8 § MB 

För Sölvesborgs kommun är E22, riksväg 15 och järnvägen, Blekinge kustbana, inklusive stationen 

ochjärnvägsanslutningen till hamnen av riksintresse för kommunikationer, vilket innebär 

att dessa anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada och försvåra 

får bibehållen funktion eller framtida utveckling. 

 

Sydostlänken är utpekad som riksintresse för framtida järnväg. En förstudie har genomförts för 

befmtlig sträckning Älmhult-Olofström och en järnvägsutredning för sträckningen 

OlofströmBlekinge kustbana. Trafikverkets synpunkter kvarstår från aktualiseringen av 

översiktsplanen. 

De framför att då riksintresset sydostlänken på kartunderlaget mark- och vattenanvändning 

land) sammanfaller med område där energiförsörjning prioriteras, bör kommunen i översiktsplanen 

beskriva hur detta ska hanteras.  
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Trafikverket anser även att regleringskartorna ska uppdateras så att det framgår att utpekad hamn, 

väg, järnväg, station, farled är av riksintresse för kommunikationer. Textdelen på s 6 bör uppdateras 

samtidigt. Översiktsplanen bör även redogöra för MSA-ytor för Kristianstad och Ronneby flygplatser. 

 

Även Sölvesborgs hamn och farleder inom kommunen är utpekade som riksintressen. Sjöfartsverket 

vill härmed understryka vikten av att Sölvesborgs hamn bereds möjlighet till fortsatt 

utveckling i framtiden. 

 

Riksintresse för Totalförsvaret 3 kap. 9 § MB 

Försvarsmakten önskar också upplysa om att riksdagen i den försvarspolitiska inriktningen för 

perioden 2016 - 2020 beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. 

Beslutet medför att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har 

regeringen i planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat de myndigheter vilka har 

ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015: l 052, och att dessa ska 

återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Kommuner ska 

vidta de förberedelser som krävs. 

 

Riksintressena för totalförsvarets militära del är korrekt beskrivna i översiktsplanen. Försvarsmakten 

anger dock att texten bör kompletteras med en närmare beskrivning av de riksintressen 

för totalförsvarets militära del som berör Sölvesborgs kommun. 

 

"Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 §andra stycket miljöbalken) kan i vissa 

fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andrafall inte. Dels finns områden i form av övnings och 

slagfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 

redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 

underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 

riksintressena. 

 

Sölvesborgs kommun berörs av stoppområde för höga objekt samt influensområde för luftrum. 

Inom stoppområdet får inga höga objekt uppföras. Med högt objekt avses alla objekt över 20 

meter inom sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter utanför sammanhållen bebyggelse. 

Influensområdet för luftrum påverkar framförallt uppförandet av höga objekt. Ravlunda sigutfält 

är också ett riksintresse för totalförsvarets militära del vars influensområde samt område 

med behov av hinderfrihet till viss del är inom Sölvesborgs kommun. Inom kommunen finns 

även ett sjöövningsområde vilket också är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom 

influensområdet för Ravlunda slgutfält samt sjöövningsområdet behöver plan- och lovärenden 

remitteras till Försvarsmakten så att en bedömning kan göras om åtgärder medför riskför påtaglig 

skada på riksintressena. 

 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte 

kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20m utanför 

tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 

måste skickas på remiss till Försvarsmakten". 

 

Den tillhörande kartan på sida 24, bör även inkludera influensområdet för höga objekt samt 

stoppområdet för höga objekt från Ronneby flottiljflygplats. En legend till kartan kan även underlätta 
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förståelsen av vilka riksintressen för totalförsvarets militära del som är utpekade på 

kartan. 

 

Områden för vindkraft, s.41- 43 

I avsnittet gällande vindkraft saknas beskrivning av hur dessa kan påverka riksintressen för 

totalförsvarets militära del och att de utpekade områden för vindkraft till stor del är belägna 

inom riksintresseområden för totalförsvarets militära del eller inom influensområden tillhörande 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Vid planeringen av nya vindkraftsanläggningar och 

utbyggnad av befintliga anläggningar bör samråd med Försvarsmakten ske för att säkerhetsställa 

att dessa inte innebär en påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Detta 

behöver tydliggöras i översiktsplanen. 

 

Gällande de utpekade områden som lämpliga för vindkraft till havs är dessa placerade inom 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Det östra området är inom såväl stoppområde för 

höga objekt som sjöövningsområde. Inom stoppområdet får inga höga objekt uppföras. Uppförandet 

av höga objekt inom stoppområdet innebär påtaglig skada på riksintressena för totalförsvarets 

militära del, Ronneby flottiljflygplats. Inom sjöövningsområdet får inga fasta installationer 

uppföras, eftersom fasta installationer innebär påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets 

militära del. Det utpekade västra området är inom influensområdet samt område med 

särskilt behov av hinderfrihet för riksintresset Ravlunda skjutfält och för att fortsatt kunna bedriva 

verksamhet på skjutfältet med kapacitet för samövningar med flygförband bör inga fasta 

installationer uppföras i detta område, eftersom fasta installationer innebär påtaglig skada på 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Inom stoppområdet, sjöövningsområdet och området 

med särskilt behov av hinderfrihet bör kommunen därmed ta bort de utpekade områden som 

bedömts lämpliga för vindkraftsanläggningar. Angående området Taggen vet Försvarsmakten 

att detta sedan tidigare har beviljats ett tillstånd för vindkraft men Försvarsmakten ställer sig 

restriktiva till att ytterligare tillstånd beviljas. 

 

MSB meddelar även att när vindkraftverk eller andra höga installationer inte ska bli ett hinder 

för radiokommunikationssystemet (RAKEL) bör placering av vindkraft på landsbygden och 

höga byggnader i tätorter ske i samråd med MSB:s verksamhet förRakel och ledningssystem. 

Kommunen bör då bifoga kordinater för vindkraftverkens placeringar. 

 

Riktlinjer för mark- och vattenanvändning samt utveckling av den bebyggda miljön 

Avsnittet beskrivs redovisa mark och-vattenanvändningskonflikter som berör riksintressen, 

dock behandlas i majoriteten av fallen inte riksintresse för totalförsvarets militära del. Detta 

resulterar i en otydlighet om riksintressen för totalförsvarets militära del har tagits hänsyn till i 

kommunens avvägningar. 

 

 Kommentar 
Texten om hur riksintressen kan utvecklas och förstärkas ses över och kan 
kompletteras. 
Texten avseende fiskbestånd kommer kompletteras liksom riksintresset för fisket. 
Texten gällande riksintresset för kulturmiljön och hur detta ska tillgodoses ses över 
enligt synpunkt. 
Texten ändras gällande FMIS, fornminnesregistret. 
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Det sker förändringar i områdena som kommer minska påverkan på områden som är 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet samtidigt som 
strukturen ses över med kartor och rubriker m.m. 
Stycket om Blekinge offshore kommer inte tas bort då det är en strak önskan i 
Sölvesborg att vindkraften och försvaret ska kunna finnas i samexistens. Det kommer 
dock ske en komplettering i texten hur en vindkraften kan påverka totalförsvarets 
militära del. 
Texten kompletteras med att föreslagen vindkraftområde i norra kommundelen inte 
får hindra någon utbyggnad av sydostlänken och det utpekade riksintresset för 
framtida järnväg. 

Regleringskartor uppdateras gällande utpekade riksintresse för kommunikationer. 
Texten och kartor kompletteras gällande de riksintressen som berör totalförsvarets 
militära del.  

 
 

Kartor 

I båda kartorna regleringar land respektive regleringar hav saknas stoppområdet för höga objekt 

tillhörande riksintresset Ronneby flottiljflygplats vilket bör inkluderas i båda kartorna. 

I kartorna regleringar land respektive regleringar hav saknas information om att riksintresset 

Ravlunda skjutfälts influensområde har ett särskilt behov av hinderfrihet Denna information bör 

inkluderas i respektive karta. 

 

Totalförsvarets civila delar- MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser om att man under 2018 kommer att 

arbeta med att se över riksintresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga att beakta i 

den översiktliga planeringen. 

 

Riksintresse enligt 4 kap. l och 2 MB 

Enligt 4 kap. l och 2 §§ miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma 

till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 

eller andra ingrepp i miljön. Kommunen har lagt ut ett utvecklingsområde för bebyggelse 

inom område som omfattas av ovanstående riksintresse. Så som planförslaget är utformat är det 

inte omöjligt att riksintresset kan komma att påtagligt skadas. se även under strandskydd och 

riksintresse för naturvården. 

 

Regionala intressen och mellankommunala intressen 

Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Blekinge. Det som gör länet attraktivt som besöksmål, 

gör det ofta attraktivt även för permanentboende. Länsstyrelsen, stödjer översiktsplanens inriktning 

om samordning genom gemensamma riktlinjer för flera kommuner vilket framgår under 

kapitlet om regional samverkan och mellankommunala intressen. Länsstyrelsen anser dock att 

det finns fler frågor som kan beröras mellankommunalt och som kan beröras i planen. T ex 

regionala bostadsfrågor, tillväxt, grön infrastruktur, ekosystemtjänster både på land och i hav, 

materialförsörjning och tippning av muddermassor. Det är även av vikt att åtgärder som ska 

göras när det gäller åtgärdsprogrammet för avrinningsområden utförs länsövergripande. De 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-05-07 Sid 40 

(61) 
  

  

 

 40(61) 

mellankommunala intressena kan med fördel även redovisas på karta. 

 

Kustzonen 

Länsstyrelsen har förstått det som om Blekinges fyra kustkommuner gemensamt ska ta fram en 

fördjupad översiktsplan för havet. Det bör framgå hur denna havsplan förhåller sig till det marina 

området och på vilket sätt den har tagits fram i samverkan med övriga kommuner och hur 

man har beaktat de regionala intressena. Det kan också framgå hur kommunen anser att 

översiktsplanens användning av havet kommer att skilja sig mot den gemensamma FÖP som 

kustkommunerna arbetar med i nuläget. Och vad skälen till att kommunen inte valt att invänta 

resultatet från den samverkan? Sker någon samverkan med Havs- och vattenmyndigheten som 

ansvarar för den statliga havsplaneringen? 

 

På s 28 4.2 st 7 bör kommunen ändra textinnehåll till Kommunen delar Sissebäck med Bromölla 

kommun. Gränsen går mitt i ån. Sissebäck rinner från Siesjö och vidare ut i Östersjön. 

 

Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion. 

Geoteknik ras och skred 

MSB genomför kontinuerligt uppdateringar via deras karttjänst På kartportalen finns också 

GIS-skikt för kusten som illustrerar extrema havsvattennivåer från 1-5 meter i RH 2000, se länk 

https://gisapp.msb.se/apps/kartportall 

 

Sölvesborgs kommun bedöms inte vara en högriskkommun när det gäller ras- och skredproblematik. 

Däremot förekommer det risk för stranderosion. SGI vill informera om att geotekniska 

aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i planeringsskedet 

Om de faktiska förhållandena i detaljplanens område inte går att fastställa ska en stabilitets-

utredning utföras. SGI vill även uppmärksamma kommunen att översvämningsförebyggande 

åtgärder vid t ex uppfYllnader och vallar kan medföra geotekniska konsekvenser och måste beaktas. 

SGI ser dock inga hinder för en fortsatt planering utifrån förslaget till översiktsplan. 

 

Klimataspekter 

Klimatförändringar och dess effekter 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen tagit fram en klimatanpassningsplan som kan 

ligga till grund i det fortsatta arbetet på mer detaljerad nivå när det gäller detaljplanering och 

enstaka bygglov. Det är dock viktigt att uppmärksamma att ett varmare klimat leder till ett 

minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som kraven på kylning av arbetslokaler, 

skolor och bostäder, då även människors hälsa påverkas påtagligt av högre temperaturer, torka 

och värmeböljor. Kommunen bör ta ställning och peka ut hur utsatta områden ska hanteras i den 

långsiktiga planeringen samt vilka åtgärder och insatser som bör genomföras för att minska 

riskerna. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Enligt översiktsplanen fastställdes miljökvalitetsnormerna för Södra Östersjöns vattendistrikt 

den 15 december 2009. Det stämmer men sedan dess har miljökvalitetsnormerna reviderats och 

sedan 21 december 2016 är det nu de reviderade som gäller. Samtliga utvecklingsområden berör 

vattenförekomst, grundvatten eller ytvatten som omfattas av miljökvalitetsnormerna. Det bör av 

https://gisapp.msb.se/apps/kartportall
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översiktsplanen framgå vilka normer som gäller för respektive berört vattenområde och 

nuvarandestatus. 

Enligt förslaget till ny översiktsplan är kommunens bedömning i nuläget att ingen 

miljökvalitetsnorm överskrids på grund av förslaget till ny översiktsplan och att det är viktigt att 

övervaka att så inte sker. Av kommunens samtliga ytvattenförekomster är det idag ingen som 

når målnivån god ekologisk status och det bör i översiktsplanen tydligt framgå vilka hänsyn 

som tas för att MKN ska nås till de beslutade målåren 2021 alternativt 2027. Det bör också 

framgå hur övervakningen kommer att ske och vilka åtgärder som planeras. Bra att tydliggöra 

kommunens ställningstagande till vandringshinder i översiktsplanen. Viktigt att arbetet fortgår 

med att undanröja vandringshinder för vattenlevande djur. Markområden behöver avsättas för 

att återskapa våtmarker som fångar upp näringsläckage från åkermark och minskar risken för 

översvämning. 

 

MKN-luft 

Blekinge Luftvårdsförbund heter numera Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund. Blekinges 

kommuner genomför samordnade tätortsmätningar via Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund. 

Mätningar pågår under 2016/17, men mätningar genomförs inte för alla parametrar som 

det finns MKN för. Fortsatta luftmätningar behövs för att följa utvecklingen. När pågående 

kartläggning är genomförd så behöver kommunerna, regionalt, ta ställning till om det 

ska bildas ett samverkansområde för att gemensamt ta fram ett kontrollprogram med 

kvalitetssäkringsprogram. 

 

Översiktsplanens genomförande får inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

Miljökvalitetsnormerna är ett steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Miljökvalitetsmålet innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas. Om det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids bör det 

framgå i vilka områden detta gäller, samt förslag på åtgärder för att främja miljökvalitetsmålet 

Det är viktigt att värna om luftkvaliteten för att främja folkhälsa. Även låga luftföroreningshalter 

påverkar människors hälsa. Vid planläggning av nya områden vore det önskväti att prioritera 

anslutning till fjärrvärmenät. 

 

MKN-buller 

För att främja folkhälsan är det viktigt att beakta bullerfrågan vid planering av byggnader i 

bullerutsatta områden även om ljudnivån är under MKN. Länsstyrelsen saknar aspekten om cirkulär 

ekonomi i översiktsplanen. 

 

Buller 

Trafikbuller och vibrationer 

Det är viktigt att bullerfrågan alltid studeras i samband med nylokalisering av bebyggelse. Gällande 

riktvärden för trafikbuller och vibrationer ska klaras vid nybyggnation och större ombyggnader. 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till prognostiserade trafikflöden för minst 20 års framtid. 

Kommunen behandlar frågan i översiktsplanen vilket är positivt. Kommunen bör även 

ha i åtanke att bullerstörningar från både hög- och lågfrekventa ljud, kan uppkomma i och med 

utbyggd vindkraft. 

 

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att kommunen bör utföra en trafikutredning för planerade 
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verksamheter för att kunna utläsa om verksamhetsetableringen som föreslås är möjlig att 

genomföra utan större trafikstörningar på väg 123 och tillhörande trafikanläggningar samt vilka 

behov som kan uppstå. Även där utveckling av bostadsbebyggelse föreslås bör kommunen utreda 

trafiksituationen och kapacitet på vägsystemet för framtida ökad trafikmängd. Detta för att 

utreda hur ökade trafikflöden kan komma att påverka bostadsbebyggelsen. Ökad trafikalstring 

berör både bullerfrågor så som vägkapaciteten på omkringliggande vägar. 

 

Förorenade områden 

Ett flertal av de föreslagna utvecklingsområdena är potentiellt förorenade. Generellt gäller principen 

att förorenaren betalar miljöskulden vilket även gäller föroreningar inom utvecklingsområdena 

i denna översiktsplan. Vid detaljplanering av utvecklingsområdena som berörs av misstänkt 

förorenade områden behöver det klargöras om en miljöskuld föreligger och i så fall om det 

finns en ansvarig. Saknas ansvarig och det är fråga om detaljplanering för bostadsändamål, kan 

bidrag för sanering för bostadsbyggande sökas hos Naturvårdsverket. Finns ansvarig bör denne 

underrättas om sakläget. Tillsynsmyndigheten ska om ansvarig inte tar sitt ansvar, på eget initiativ 

och i nödvändig utsträckning, vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. 

Saknas ansvarig och det är fråga om annat ändamål än bostäder kan det finnas möjlighet till 

bidrag från Naturvårdsverket för avhjälpande om det är prioriterat ur ett nationellt perspektiv. 

Kommunen kan, om ekonomin tillåter, klargöra om miljöskulder föreligger samt översiktligt 

bedöma kostnaderna för avhjälpandet av dem, se även länkar 

Nyköping, Svea hovrätt dom T 728-11, Norrtälje, Svea hovrätt dom T 7240-12 

 

Det är svårt att urskilja ur handlingarna om alla punkter har tagits med, men i exempelvis området 

nedan (Hällevik - Nogersund, B 15) tycks inte den identifierade pälsdjursfarmen finnas med 

i underlaget, och det anges inte att ytterligare utredning av markföroreningar är nödvändig, vilket 

Länsstyrelsen anser att det är. 

 

Länsstyrelsen tycker att det är bra att förorenade områden tas med i ett tidigt skede, då det ger 

förutsättningar för att ha god framförhållning. I samband med behovsbedömning eller samråd 

för respektive område, måste dock mer uppdaterad information användas. Länsstyrelsen 

rekommenderar Sölvesborgs kommun inför kommande detaljplanering att alltid se över områdena, 

då mycket ny information tycks ha tillkommit vad gäller fårorenade områden. Nyare kartskikt 

och objektslistor finns att tillgå hos Länsstyrelsen. 

 

Kommunen ska också ta i beaktade att hamnen är en Seveso-anläggning på lägre skyddsnivå 

samt att det pågår prövning av ett företag på högre skyddsnivå med kommande verksamhet 

inom hamnområdet. Om tillstånd ges kommer företaget att hantera Seveso-klassade produkter, 

där intransort sker via fartyg och uttransport via lastbil och järnväg. Bostadsförtätning i närområdet 

innebär därför potentiell risk för ett större antal människor. 

 

Texten om miljöfarliga verksamheter behöver skrivas om. C-verksamheter anmäler till kommunen 

enligt miljöbalken, inte miljölagen. Större verksamheter prövas av MPD, mark- och miljödomstolen 

eller regeringen. Kartan visar räddningstjänstens riskobjekt, medan texten avser miljöfarlig 

verksamhet. Det gör att kartan ger intrycket av att antalet miljöfarliga verksamheter är 

färre än vad de egentligen är. 
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Allmänna intressen enligt 2 kap PBL 

Tele- och datakommunikation 

En robust och välbyggd IT -infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. IT är en central infrastruktur 

som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd it infrastruktur 

ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och 

innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social 

delaktighet. A v denna anledning måste infrastrukturen in i samhällsplaneringen 

på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte IT-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen 

finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. 

Sedan 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning. En förfrågan kan skickas via 

https://www.ledningskollen.se/ 

 

Regeringens digitala agenda för Sverige anger att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. Bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" anger att 

kortsiktiga målet är att 95 %av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 

G bit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

där människor normalt befinner sig senast 2023. Kommuner och myndigheter behöver därför 

verka för att underlätta utbyggnad av telekommunikationer. 

 

 Kommentar 
Texten om regionala intressen och mellankommunala intressen kompletteras. 
Texten om kustzonen kompletteras med utdrag från samrådsversionen av havsplan för 
Blekinge kustkommuner. 

Innehållet gällande klimataspekter kompletteras hur utsatta områden ska hanteras i 
den långsiktiga planeringen. 
Texten om miljökvalitetsnormer ses över i planbeskrivningen men mest information 
om det finns i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Det finns ett stort behov av trafikutredningar för olika delar av kommunen. Ofta tas 
de dock bara fram vid behov under detaljplaneringen. 
Texten kompletteras med vikten av en välbyggd IT infrastruktur. 

 
 

Infrastruktur 

Trafikverket anser att kommunens föreslagna sträckning av väg 123 ska utgå ur översiktsplanen. 

Eftersom det i den nuvarande länstransportplanen inte finns planer på en sådan vägsträckning. 

Även miljökonsekvensbeskrivningen bör justeras med hänsyn till ovanstående. 

 

En minskad vägtrafik förutsätter en väl utvecklad kollektivtrafik. I Blekinge är målet att fördubbla 

resandet med kollektivtrafik till år 2030 i förhållande till2008. För att minska antalet 

korta bilresor är det även viktigt att arbeta aktivt med att förbättra tillgång och underhåll av 

cykelvägar. 

För att öka andelen cykelresor kan det även finnas behov av att ta fram en kommunal 

cykelstrategi. Trafikverket så väl som länsstyrelsen anser att kommunen bör ta fram en redogörelse 

för hur nya bostads- och verksamhetsområden förhåller sig till tillgängligheten till kollektivtrafik 

och cykeltrafik, se vidare Trafikverkets yttrande. 

 

https://www.ledningskollen.se/
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Planen anger att det ska finnas ett kollektivtrafiksystem som fungerar för alla grupper. Det bör 

förtydligas om det är alla grupper som ingår i diskrimineringslagen, se sid 4. Det bör även 

förtydligas på sid 44 om enkla och tydliga trafikmiljöer innebär alla former av trafik (cyklar, bilar, 

gående, permobil, etc). Det blir lite svårtolkat då kommunen inte redovisar den trafiknätsanalys 

som anges på sid 44 i samrådshandlingarna. 

 

Sociala aspekter 

I översiktsplanen anges att "social hållbar utveckling innebär ett samhälle där alla människor, 

oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjligheter att 

vara delaktiga". Länsstyrelsen menar att vi inte kan ha samma möjligheter men vi kan ha lika 

möjligheter. 

 

Det bör tydligare framgå hur man skiljer på tillgänglighet/användbarhet. Länsstyrelsen menar att 

fysisk tillgänglighet inte bara handlar om trafik och trafiksäkerhet. Det handlar även om hur 

funktionsvarierade personer ska kunna använda samhället i likhet med människor utan 

funktionsvariationer. 

Social tillgänglighet hänvisar till välplanerad bebyggelse och till integration men pekar inte på hur 

detta ska göras. Psykologisk tillgänglighet, "den fysiska miljön planeras så att man oavsett ålder och 

kön förstår och vågar använda den". Vad menas? God belysning ska finnas i utsatta lägen. Vem 

avgör vad som är en utsatt miljö? Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning (NTU) så är var tredje kvinna 

otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällstid. Trygghet är grunden för att ett samhälle ska vara 

socialt hållbart och attraktivt att leva i. 

 

Trygghet och Säkerhet- är till stor del en jämställdhetsfråga. A v översiktsplanen kan kommunen 

med fördel redovisa platser som kan kännas otrygga både för unga som äldre, invandrare 

och vilka insatser kommunen planerar. Planen bör förtydligas i dessa avseende. 

 

 

Bostadsbyggande 

Från att under många år haft en relativt stabil och balanserad bostadsmarknad har de senaste 

åren för Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala delar varit tydlig. 

BME 2017 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder framförallt behövs bostäder med rimliga 

hyresnivåer. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016 - 2020 anges att en realistisk 

bedömning indikerar en ökning med 50-100 bostäder per år framöver. Länsstyrelsen är positiv 

till att kommunen har tagit fram ett sådant program. Då bostadsförsörjningsprogrammet samordnas 

med bebyggelseutveckling med hänsyn till befolkningstillväxt och intentionerna i översiktsplanen. 

I samband med en ökad befolkningstillväxt och ökat byggande är det även viktigt att bemöta hur 

människa ska vistas i dessa miljöer, hur miljöerna utformas för att skapa säkerhet och trygghet, se 

även ovan under jämställdhet. 

 

I planen kan man läsa under god hälsa i boendemiljön att barn behöver lekytor och att ungdomar 

behöver tillgång till olika typer av ytor för varierad fysisk aktivitet. Då kommunens viljeriktning 

är att ta fram ett planeringsunderlag för jämställdhetsfrågor bör det i den framgå om hur 

pojkar och flickor använder de ytor som finns idag och hur nya ytor adderar behovet och för 

vem, hänvisning till forskning vad gäller barns och ungas rörelse- och lekmönster. Hur lockas 

de till dessa ytor är istället en fråga som behöver besvaras. Finns det kanske andra alternativ att 
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engagera barn och unga!? 

 

Regeringen har givit samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med 

att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Länsstyrelsemas uppdrag 

genomförs som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av 

bostadsförsörjningen. Förutom att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka 

hemlöshet ger länsstyrelserna också stöd och råd till kommunerna att motverka hemlöshet, i 

synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning. Länsstyrelserna ger även 

stöd och råd till kommunerna hur de kan arbeta för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, 

bland annat genom ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

 

Kulturmiljö 

Marinarkeologi 

I Blekinge, och Sölvesborg, finns ett rikt kulturarv under vatten. Fornlämningar under vatten är 

skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) precis som fornlämningar på land. För skeppsvrak 

gäller lagskyddet om förlisningen har skett före 1850. För kulturhistoriskt intressanta vrak som 

är yngre har länsstyrelsen möjlighet att besluta om fornlämningsförklaring. 

 

Systematiska inventeringar saknas i havet vilket innebär att det generellt är brist på 

planeringsunderlag för arkeologi i havet i Blekinge län. Det som är känt registreras i 

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS). Det som registrerats är ofta inte antikvariskt 

bedömt, vilket innebär att få lämningar är fornlämningsklassade. Positionerna är en riktlinje och 

oftast inte en exakt angivna. Fornlämningar är skyddade enligt KML oavsett om de är kända eller 

inte. 

 

Det krävs nästan alltid en arkeologisk utredning enligt KML innan någon exploatering i havet 

kan ske. Förutom fartygs- och flygplansvrak (lämningar) kan marinarkeologi innefatta t ex 

hamnar och vindhamnar, varv, ballastplatser, lastageplatser, sjömärken, fasta fisken, boplatser 

på botten, spärranordningar, förtöjningsanordningar och båtkåsar, samt olika typer av ristningar. 

Strandområdet är ett viktigt arkeologiskt område. Längs hela Blekinges kust finns det översvämmade 

områden som varit land under stenåldern. Dessa områden kan innehålla boplatser 

som också är skyddade, och boplatser kan finnas från strandkanten ner till runt 20 meters djup. 

 

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen tar fram ett kulturmiljöprogram som en del av 

översiktsplanen, för att få ett bättre underlag vid framtagande av detaljplaner och hantering av 

bygglov. 

Länsstyrelsen har tidigare i år skickat ut brev med information om möjligheten att söka statlig 

medfinansiering för att under 2015 - 2017 ta fram kulturmiljöprogram för hela kommunen, delar 

av kommunen eller för prioriterade områden. 

 

Arkeologi och fornlämningar 

Riksantikvarieämbetet förordar på sin hemsida att kommunen med fördel kan ta fram underlag 

till översiktsplanen som redovisar fornlämningsfrekvensen för olika delar av kommunen och 

som visar hur stor andel av olika typer av fornlämningar som finns kvar i fornlämningsregister 

(FMIS). Det kan finnas extra skäl att uppmärksamma fornlämningssituationen i samband med 

planeringen av exploateringsområden, eftersom fornlämningar kan påverka planens lämplighet 
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och genomförbarhet. Fornlämningar kan också utnyttjas som målpunkter vid planeringen av 

grönstruktur och rekreationsstråk 

 

 Kommentar 
Kommunen vill ha kvar sträckningen av väg 123 tillsvidare. Utredningar behövs för 
att studera hur förbättringar/förändringar kan göras med fyrstegsprincipen. 
Texten kompletteras med hur föreslagna områden förhåller sig till tillgänglighet för 
kollektivtrafik och cykel. 
Ett arbete med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram pågår antingen som en del av 
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. 

 
 

Naturvård/Naturreservat 

För att få utföra åtgärder inom naturreservat kan tillstånd eller dispens krävas från Länsstyrelsen 

enligt 7 kap. miljöbalken. Dispens medges endast om det finns särskilda skäl. De 

utvecklingsområden som medför intrång i, eller kan påverka ett naturreservat, bör undantas från 

exploatering. 

Även om exploatering sker utanför ett naturreservat kan det skada exempelvis träd inom 

reservatet om dess rötter påverkas. Träd inom reservat kan även utgöra en säkerhetsrisk om 

byggnader uppförs precis intill ett reservat. Därmed bör ett säkerhetsavstånd hållas till naturreservat 

så att skador eller olägenheter inte uppkommer. På så vis kan även ett tillstånds- eller 

dispensförfarande undvikas. 

 

Länsstyrelsen saknar omnämnande av marina naturvärden. Notera även att Hanö har beslutats 

att bli naturreservat och att Malkvarn planeras som marint biotopskydd. Valjeviken (vattnet) 

planeras som marint naturreservat inklusive öarna på Blekinges sida om länsgränsen, samverkan 

sker med Skåne län. Det bör konsekvent framgå i respektive områdesbeskrivning (sidan 46-48) 

om de berörs av naturreservat eller Natura 2000. Så är det inte nu. För väldigt många områden 

nämns kulturmiljövärden och friluftsvärden men inte alls naturvärden trots att det finns både 

naturreservat och Natura 2000. 

 

Inom Sölvesborgs kommun är följande naturreservat planerade, och mer eller mindre påbörjade 

men inte beslutade: Näsnabbarna, Kråkenabben, Västra Torsö, Björkenabben, Sölvesborgsviken 

och Valjeviken. Utöver dessa finns det ytterligare några reservat som planeras på lång sikt men 

som inte alls är påbörjade. 

 

N 11 (sidan 46) omfattar kusträckan mellan Djupekås och Norje boke. Området bör kompletteras 

med bokskogsytorna i anslutning till stugområdet i Norje boke, vilka har stora naturvärden 

knutna till främst de gamla bokarna. 

 

N 34 (sidan 47) bör förtydligas, d v s de gällande fågelskyddsområdena bör redovisas. 

 

Texten om Sölvesborgsviken (sidan 47) bör kompletteras med att det är ett av länets äldsta 

naturskyddade områden (skyddat 1939). Skyddet är svagt och avgränsningen är inte ändamålsenlig. 

En ombildning av reservatet pågår. 
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Redovisningen av naturreservat (sidan 49) bör kompletteras med Hanö, som har beslutats i år 

(2017). Vidare är områdesnumreringen på kattan förskjuten. 

 

De skyddsformer som redovisas på sidan 49 bör kompletteras med Biotopskyddsområden. I 

Sölvesborgs kommun finns 5 sådana, bildade av Skogsstyrelsen. Notera även det marina 

biotopskyddet Malkvarn, som nämns ovan. 

 

Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 

Nyckelbiotoper har utpekats för att de innehåller mycket höga naturvärden och utgör livsmiljöer 

för rödlistade och fridlysta arter. Objekt med naturvärden uppfyller inte kraven på att vara 

nyckelbiotop men är ändå viktiga för den biologiska mångfalden. Dessa områden är mycket viktiga 

för mångfalden och för många olika atters fortlevnad. Ofta kan artskyddsförordningen beröras i 

dessa områden då fridlysta arter ofta påträffas. 

Planerad bebyggelse vid Hjortakroken berör flera nyckel biotoper. Här finns höga naturvärden 

knutna till ädellöv, lavar, mossor och insekter. Norr om Valje riskerar exploatering att skada den 

gröna infrastrukturen. Vid Valje finns mycket höga naturvärden, som riskerar att bli än mer 

isolerade med ytterligare exploatering. Detsamma gäller Brötalyckornas naturreservat som blir 

helt instängt med planerad exploatering. Vid Ljungalyckan och Falkvik ligger områden för bostäder 

i nyckelbiotoper. Dessutom försvinner flera grönområden mellan bostadsområden. Vid 

Sandviken är det mycket åkermark som tas i anspråk. Inom området finns även den fridlysta 

långbensgroda, vars lekvatten inte får skadas. De utvecklingsområden som medför intrång i, 

eller skada på nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden, bör undantas från exploatering. 

 

Artskyddsförordningen 

Vid exploateringar kan arter som omfattas av artskyddsförordningen (2007:845) komma att 

påverkas. I förordningen framgår det vilket skydd som gäller för vilka arter. Även 

fortplantningsområden eller viloplatser för vissa arter är skyddade, exempelvis för fladdermöss och 

läderbagge. Det innebär att exploatering av områden kan kräva dispens från artskyddsförordningen. 

Dispens får endast medges om kraven uppfylls i 14 § artskyddsförordningen, därmed medges 

dispens endast i undantagsfall. Därför bör utvecklingsområden som berör fridlysta arter, 

som är kända i dagsläget, undantas från exploatering. 

 

Biotopskydd 

Odlingsrösen, öppna diken, åkerholmar och stenmurar jordbruksmark, samt alléer, är exempel 

på sådana mindre markområden/objekt som omfattas av biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 

11 § miljöbalken samt 5 § och bilaga l till förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken. Skyddet innebär att biotoperna inte får skadas. Dispens söks hos Länsstyrelsen. 

Det är av största vikt att dessa objekt, i god tid innan detaljplanering eller exploatering, pekas ut 

så att dispensfrågan kan prövas. Det underlättar både för kommunen och Länsstyrelsen om 

denna prövning sker i god tid. 

 

Samråd enligt 12 kap. 6 § 

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder 

som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Samrådsplikten kan beröra en mängd 

åtgärder eller naturvärden. Skyddsvärda träd, ofta ekar, kan kräva samråd med Länsstyrelsen om 
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dessa kan skadas. Samrådsplikten gäller även om en detaljplan är fastställd, och även om 

naturvärdena/åtgärden inte belysts i detaljplaneskedet 

 

Vattenverksamhet 

Enligt 11 kap. 3 §punkt l och 2 miljöbalken (1998:808), framgår att med vattenverksamhet 

avses bland annat uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde 

och fyllning eller pålning i ett vattenområde. Med vattenområde avses, enligt 11 kap. 4§ 

miljöbalken, ett område som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd. 

För bedrivande av vattenverksamhet krävs tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. 9 eller 9a §§ 

miljöbalken, såvida det inte är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas genom 

vattenverksambetens inverkan på vattenförhållandena, 11 kap. 12 § miljöbalken. 

 

 Kommentar 
Områden som kan påverka naturreservat tas bort från förslaget. 
Marina naturvärden kompletteras. 
Naturvärden kommer omnämnas i områdesbeskrivningstexter. 
Förslaget justeras så att påverkan på nyckelbiotoper och naturvärden minskar.  
Förslaget justeras så att påverkan på fridlysta arter minskas. 

 
 

Natura 2000 

Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Skada på ett Natura 2000-område 

kan uppkomma även om åtgärden sker utanför området, eftersom det kan påverka livsmiljön 

eller de arter som finns inom skyddsområdet. De utvecklingsområden som medför intrång i, 

eller kan påverka ett Natura 2000-område, bör undantas från exploatering då påtaglig skada 

bedöms kunna uppstå. Se även sid. 29 i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Vid Nogersund riskerar en exploatering att skada den gröna infrastrukturen och isolera Kråkenabben 

ytterligare. Detta kan komma att påverka N2000-området och de arter som finns på 

Kråkenabben. Åker- och betesmark öster och söder om Stiby backe bedöms kunna vara värdefull 

och hysa hotade arter. Konsekvenserna av att ta marken i anspråk för bebyggelse bör beskrivas. 

 

Strandskydd 

Vid kust, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100meter från strandkanten på 

land och 100 meter i vattnet. Strandskyddet gäller även under vattnet. Det utpekade 

utvecklingsområdet i norr ligger delvis inom utvidgat strandskydd. Området är oexploaterat med 

undantag för Villa Pukenäs, ett mindre gods byggt under 1900-talet. I anslutning till godset finns 

två mindre hus vid havet och en hamn med en större pir. Området är en för Blekinge karaktäristisk 

ekdominerad kustskog där träden växer ända fram till vattnet. Området är av betydelse för 

landskapsbilden, samt som närströvområde för omkringboende. För att ta mark i anspråk inom 

strandskydd enligt 7 kap 13 § l\.1B krävs att det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen kan inte utifrån 

planhandlingarna se att det skulle finnas några särskilda skäl till att ta markområdet i anspråk 

för bebyggelse. Det bör framgå hur kommunen förhåller sig till strandskyddet och att det 

krävs särskilda skäl för att ta markområde i anspråk inom område där strandskydd gäller. 

Länsstyrelsen förordar att strandskyddet ges en egen rubrik i planen. 
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Hushållning med resurser 

Ekosystemtjänster 

Länsstyrelsen saknar hur översiktsplanen kopplas till ekosystemtjänster och hur dessa ska hanteras 

i planeringen. Det är även viktigt att beakta ekosystemtjänster vid samhällsplanering och det 

saknas i översiktsplanen information om hur dessa ska beaktas. Om kommunen ser eventuella 

behov av underlag i det arbetet kan länsstyrelsen bistå med det. 

 

Grönstruktur 

I flertalet fall som berör naturmiljöer, gröna stråk eller områden som innehar biologiska värden, 

hänvisas det till dokumentet "Grönstrukturplan Sölvesborg". Dokuments dignitet ifrågasätts av 

Länsstyrelsens arbetsgrupp för framtagandet av den regionala handlingsplanen för Grön 

Infrastruktur, då den är från 2008 och är inte länsstyrelsen veterligen uppdaterad. Därmed ifrågasätts 

även korrektheten i att hänvisa till grönstrukturplanen. Hänvisningarna bör ersättas med aktuella 

ställningstagande. Dock finns en antydan till att Grönstrukturplanen ska förtydligas och förbättras 

så att målsättningarna kan infrias (s 30, del l) och ett sådant förtydligande välkomnas av 

Länsstyrelsen. 

 

Förslaget i avsnittet om allmänna intressen, rörande grönstruktur och dess målsättning att skapa 

goda förutsättningar för närrekreation med stor biologisk mångfald och stor tillgänglighet, 

välkomnas. 

Dock vore ett särskilt ställningstagande, där även den biologiska mångfalden prioriteras, 

att rekommendera i detta stycke. Viljeinriktningen att "skyddet av värdefulla natur- och 

kulturområden ska förbättras" (s 30, övriga allmänna intressen) bedöms som mycket positivt. 

 

Tillgång till grönytor vid skola/förskola och i närhet av bostaden har många positiva effekter på 

hälsa och luftkvalitet Barn och ungdomar vid förskolor och skolor behöver ha tillgång till 

skugga. Det är viktigt att det finns tillgång till skugga även på andra platser där människor vistas 

mycket. Risken för hudcancer ökar om man bränner sig, speciellt i unga år. Stora hälsovinster 

kan göras om antalet personer som bränner sig minskar ytterligare. 

 

Grön infrastruktur 

Grön Infrastruktur är ett uppdrag som Länsstyrelsen har som går ut på att identifiera fungerande 

ekosystem, samt dess nätverk, där man även tar hänsyn till de s.k. ekosystemtjänsterna. Syftet  

med att ta fram en regional handlingsplan över den gröna infrastrukturen är att kunna rikta 

prioriterade insatser för naturvård, samtidigt som handlingsplanen ska underlätta för 

samhällsplaneringen. 

Handlingsplanen ska vara ett hjälpmedel för att se samhällsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv, 

där hänsyn även tas till ekosystemens förmåga att leverera tjänster som främjar 

mänskligt välbefinnande. Handlingsplanen kan även ses som en koppling till miljömålsarbetet (s 

14-15). Den regionala handlingsplanen behöver beaktas vid genomförandet av översiktsplanen, 

samt även i kommande detaljplanering. 

 

En fråga kommunen bör ta upp samt ta ställning till är hur man ska förhålla sig till projektet 

med framtagandet av de regionala handlingsplanerna för Grön Infrastruktur, samt hur man vidare 

tänker sig att arbeta utifrån handlingsplanen. Detta förhållningssätt är av stor vikt att föra in 
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i översiktsplanen, förslagsvis under "framtidsfrågor" (s 13). Under rubriken "framtidsfrågor" 

kan även ett ställningstagande inför bevarandet av biologisk mångfald samt arbetet med 

ekosystemtjänster redovisas. Att ta upp detta i översiktsplanen skulle vidare belysa kommunens 

viljeinriktning för naturvårds- och miljöarbetet, samt kommunens ambition att arbeta bland annat 

för bevarande av biologisk mångfald. Det är eftersträvansvärt att denna viljeinriktning finns 

med i en översiktsplan. Finns det redan ett uttalat förhållningssätt inför handlingsplanen för 

Grön Infrastruktur, bör detta redovisas i planen av samma anledning som ovan. 

 

På sidan 30 i kommunens förslag till översiktsplan finns rubriken: "De gröna områdena såväl 

inom tätorterna som mellan bebyggelseområdena ska utvecklas och förädlas". Här bör det 

förtydligas hur detta ska uppnås. Vidare bör det på sidan 47, under rubriken "naturvärden på land" 

finnas mer beskrivna samband och koppling de olika ekosystemen och naturtyperna emellan. 

Generellt vore det önskvärt om kommunen aktivt arbetar med kartläggningen av den gröna 

infrastrukturen inom kommunen och att exploateringen av gröna ytor i staden sker restriktivt. (se 

även mellankommunal samverkan). I regeringens proposition 2013114:141 "En svensk strategi 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster" tydliggörs att regionala handlingsplaner för grön 

infrastruktur ska tas fram i samarbete mellan berörda landkapsaktörer. 

 

Kommunala ansvarsområden med avseende på grön infrastruktur är: 

Planera för god hushållning med mark och vattenområden och använda tillgängliga stödformer 

för arbete med grön infrastruktur i översiktsplaneringen. 

Bidra till en fungerande kommunikation om grön infrastruktur till allmänheten. 

Integrera grön infrastruktur vid avvägning mellan olika intressen och olika strategiska insatser 

i planering och tillsyn där det är relevant, se även mellankommunal samverkan. 

 

 Kommentar 
Områden som kan påverka Natura 2000 kommer att ses över. 
Området som rör det utvidgade strandskyddet vid Pukavik tas bort som lämpligt 
område för bostäder. 
Text om ekosystemtjänster och kopplingen till översiktsplanen hänvisas till 
framtagningen av en ny översiktsplan då den inte ryms inom denna revidering. 
Hänvisningar till grönstrukturplanen från 2008 tas bort. Arbete pågår att ta fram en 
ny. 
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur kommer beaktas och föras in 
under framtidsfrågor. 

 

 

Dricksvattenförsörjning 

I planen reserveras strategiska områden för en framtida handlingsfrihet. Länsstyrelsen anser att 

det är positivt att viktiga vattenresurser och vattenskyddsområden redovisas i planen för att hänsyn 

ska kunna tas vid planering av bebyggelse, verksamheter, jordbruk och till tekniska system 

för vatten och avlopp etc. Enligt länsstyrelsens vetskap finns 20 vattentäkter i kommunen dessa 

bör markeras och hanteras i översiktsplanen så att utvecklingsområdena inte påverkar 

vattenförsörjningen negativt. 

 

Vatten- och avloppsförsörjning/Dagvattenhantering 
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Punkt 2. 3 7. Ingen övergödning 

Planen anger att lokalt omhändettagande av dagvatten ska tas om hand där möjlighet finns. 

Länsstyrelsen vill informera om att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är ett begrepp 

som använts för åtgärder på privat mark. Varken översiktsplan eller detaljplan kan styra enskilda 

individers framtida agerande, så även om översiktsplanen kan uppmuntra till LOD krävs 

det att allmän platsmark avsätts för fördröjning, avledning, rening och infiltration i detaljplanering. 

 

I översiktsplanen är det lämpligt att redovisa nuvarande verksamhetsområde för VA så att det 

tydligt framgår vilka områden som innefattas av dagvatten, spillvatten respektive dricksvatten. 

När ny bebyggelse planeras i anslutning till befintliga verksamhetsområden bör det redogöras 

för om det finns begränsningar i befintliga system. Där helt nya områden planeras bör principerna 

för omhändertagande av vatten redovisas för varje område. Detta är viktigt då olika delar 

av kommunen kan ha helt olika förutsättningar för omhändertagande av i synnerhet dagvatten. 

För att kunna planera dag- och spillvattenhantering behövs en översvämningskartering, inte bara 

för höjningen av havsytan utan även för häftiga regn. Områden med högt grundvatten och med 

jordarter med begränsad infiltrationskapacitet behöver också beaktas. Om dessa frågor är med 

tidigt i planeringen kan ställningstagande om dag- och spillvattenhanteringen för utbyggnads-

områden lätt redovisas och motiveras. 

 

I översiktsplanen står att dagvatten inte ska försämra vattenmiljön, ett sätt för att uppnå detta är 

rening av dagvatten från hårdgjorda ytor. Detta vatten är ofta mycket förorenat av olja och 

tungmetaller. Då avloppsreningsverk inte är anpassade för att rena tungmetaller bör detta vatten 

inte avledas dit, utan det bör renas på annat sätt. Sker reningen i dammar behöver dessa skötas 

och förorenade massor regelbundet tas bort så att dammen inte till slut blir en spridare av 

föroreningar. 

Förorenat dagvatten bör inte släppas ut till recipient utan rening (s. 39 punkt 3). 

 

Enligt översiktsplanen kan vattentillgången vara en begränsande faktor vid bostadsbyggande. 

Med utbyggnad enligt planförslaget måste dricksvattenkapaciteten utredas och skadebyggande 

åtgärder föreslås. Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att gynna grundvattenbildningen då 

kommunen har många grundvattentäkter. Rening och infiltration samt öppen dagvattenhantering 

kan bidra till det. 

 

Enligt 3 kap. 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och konsekvenserna av 

den tydligt framgår. Det gör den inte med avseende på dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. 

 

Det finns idag inte något formellt krav på att kommuner ska ha en VA-plan, men är i realiteten 

ett krav för att kunna uppfylla kraven i LAV. En VA-plan kan se ut på många olika sätt, men 

bör omfatta både dricksvatten, dagvatten samt spillvatten och läggas som ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Översiktsplanen bör redogöra för hur många reningsverk som finns i kommunen, 

samt hur stora dessa är. Verksamhetsområdena bör redovisas på karta. Den utbyggnadsplan 

som presenteras i planen borde vara uppdaterad så att redan utbyggda områden plockas bort och 

istället redovisas i verksamhetsområdena. Översiktsplanen behöver tydligt lyfta vikten av att 

skydda de kommunala dricksvattentäkterna för att säkra framtida vattenförsörjning. 
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Det är positivt att alla föreslagna utbyggnadsområden planeras att anslutas till kommunalt 

avloppsreningsverk. 

För att klara av detta krävs en utbyggnad av Nogersunds reningsverk. Ett utrymme norr om 

Nogersunds reningsverk har reserverats för detta ändamålet. Detta område är idag naturreservat, 

men detta omnämns inte i översiktsplanen. Det har skett en hopblandning av 

stycken mellan detta kapitel 5.6 och kapitel 5. 7, det måste korrigeras. Det verkar även som att 

det fattas delar. 

 

Riktlinjer för mark och vatten 

Kartorna borde ses över och korrigeras, vissa kartor har fått fel fårger, bland annat är befintlig 

bebyggelse i Ysane markerad som kulturmiljö. 

Det är inte alla utbyggnadsområden som har text som beskriver påverkan inför behovsbedömning 

av miljökonsekvensbeskrivning och de flesta utbyggnadsområden saknar beskrivning av 

dagvattenhantering och huruvida det ska avsättas plats i planerna för detta. Utbyggnadsområde 

Norje Gummagården saknar även hantering av avloppsvatten. Storlek och eventuellt 

utbyggnadsbehov av reningsverken borde redovisas. 

 

Riskhantering 

Kommunen har redovisat risker i sitt underlag till översiktsplan. MSB efterfrågar dock en tydlig 

vägledning om hur kommunen avser att hantera riskerna. Dvs om de är förebyggande eller om 

andra riskreducerande åtgärder krävs. Det är särskilt viktigt att detta ges stöd i översiktsplanen 

när det kommer upp i detaljplan sammanhang och i bygglov. 

 

Länsstyrelsen är av samma åsikt som MSB i detta fall. Det är positivt att kommunen har beaktat 

den analys av risker i kommunen som räddningstjänsten tagit fram men att en tydligare beskrivning 

om hur kommunen avser förhålla sig till dessa risker är av intresse, på samma vis som 

kommunen har beskrivit förhållningen till farligt gods. 

Länsstyrelsen anser det viktigt att kommunen inte "bygger in" riskobjekt i samhället i takt med 

att man expanderar bebyggelsen. Ett ställningstagande i översiktsplanen avseende riskobjekten 

och förhållandet till exploatering är således önskvärt. Detta är en fråga som annars kommer att 

behöva beaktas i större utsträckning i detaljplanerna längre fram där krav på skyddsåtgärder 

kommer att ställas. 

 

Länsstyrelsen tycker det är bra att kommunen beaktar bebyggelse nära farligt godsleder och har 

tydliga riktlinjer om skyddsavstånd. 

Det länsstyrelsen saknar är dock att också beakta framtida användande av farligt godsleder samt 

riksintressen. Att riksintressen inte begränsas genom att anlägga skyddsvärd bebyggelse (bostäder, 

vårdinrättningar, etc) i nära anslutning. Det är därför viktigt att ha ett framtidsperspektiv. 

Att kommunen i sin översiktsplan tar hänsyn till att exempelvis en farled i framtiden kan 

komma att behöva köra mer farligt gods och redan nu ta höjd för detta i möjligaste mån. 

Under kap. 6.6 har man angivit att "För att förbättra vattenkvaliteten i kustzonen bör en åtgärdsplan 

för kustmiljön tas fram". Länsstyrelsen är intresserad av att veta om detta har gjorts och tar 

gärna del av innehållet. 

 

På sidan 90 redovisas några områden under rubriken "Övrigt att förhålla sig till inom Östra 

kustområdet". För N1O, N11 och N12 beskrivs kortfattat kulturmiljö- och friluftsvärden. Det bör 
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läggas till att dessa även har stora naturvärden. 

Hällevik-Nogersund (sidan 96-99). I anslutning till Nogersund finns ett fåreslaget 

verksamhetsområde (3 delområden) som i närheten av reningsverket överlappar naturreservatet 

Listershuvuds södra del, men även inkluderar en skyddsvärd hagmark söder om reservatet. 

Länsstyrelsen anser att en exploatering av dessa delar är olämplig, något som även konstateras i 

MKB:n på sidan 13. 

 

 Kommentar 
Text om verksamhetsområde för VA utvecklas. 
Ytan för området kring Nogersunds reningsverk ses över. 

Utbyggnadsområden ska inte äventyra de kommunala dricksvattentäkterna. De 
områden som vi ser stort behov av att skydda ska undantas. 
Att mer omfattande utvärdera konsekvenser för dricksvatten, dagvatten och 
avloppsvatten ryms inte inom denna revidering utan hänvisas till framtida arbete med 
en ny översiktsplan. 
En tydligare vägledning om hur risker avses hanteras får hanteras i en framtida 
översiktsplan och ryms inte inom denna revidering. 

 
 

Jordbruksmark 

Länsstyrelsen ser positivt på skrivningarna om att brukningsvärd jordbruksmark endast bör tas i 

anspråk för andra ändamål om det rör sig om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses 

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

minsta möjliga inverkan på jordbruket. För att säkra vår framtida livsmedelsförsörjning är det 

viktigt att efterleva miljöbalkens hushållnings bestämmelser, s. 44. 

 

Stora delar av jordbruksmark i Mjällby tas i anspråk för verksamheter och ny bebyggelse. 

Det saknas dock beskrivning av hur man avser att gå tillväga för att analysera möjligheterna att 

exploatera på annan typ av mark än jordbruksmark. Planen bör ange hur man bedömer vad som 

är ett väsentligt samhällsintresse och i vilka situationer kan det vara ett väsentligt samhällsintresse 

att exploatera jordbruksmark. Vägledning för kommuner finns på 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruksm 

arkensvarden.4.466f6a9cl4e2f0659bbc544.html 

 

Miljömål 

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. 

Sveriges Riksdag har i bred enighet beslutat att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen har satts upp för att bedöma om miljöpolitiken 

får förväntad effekt i samhället, naturen och utvecklingen. Sveriges miljömålssystem 

innehåller ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmåL Länsstyrelsen har inte "anpassat och 

konkretiserat de nationella miljökvalitetsmålen" som anges på sid 8 samt på sid 13 i 

samrådsdokumentet 

Som miljömål för Blekinge gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande 

preciseringar samt de av regeringen antagna etappmålen. Målet om storslagen fjällmiljö gäller 
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inte Blekinge. 

 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. I varje relevant avsnitt 

av översiktsplanen bör det tydligt framgå vilka miljökvalitetsmål som påverkas och hur 

planen bidrar till att nå miljömålen. Om miljömålen påverkas i negativ riktning bör planen ange 

åtgärder som kan vidtas för att främja att miljömålen kan nås. Blekinges åtgärdsprogram för 

miljömålen har reviderats och är för närvarande ute på remiss. Syftet med åtgärdsprogrammet är 

att lyfta åtgärder som krävs i Blekinge för att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Åtgärdsprogrammet ska utgöra underlag för länets strategiska utvecklingsarbete inom bl.a. fysisk 

planering. Ett av sex fokusområden i åtgärdsprogrammet är "God bebyggd miljö" och åtgärder 

föreslås gällande översikts- och detaljplanering, främjande av gång, cykel- och kollektivtrafik, 

kommunala kulturmiljöprogram, främjande av ekosystemtjänster, integrering av grön 

infrastruktur, frisk luft, miljöhänsyn vid byggnation och solenergi i fysisk planering. Åtgärderna 

har tagits fram i samverkan med länets aktörer. Flera fokusområden berörs av översiktsplanen 

t.ex. Friskt vatten. Kontrollera därför att översiktsplanen stämmer överens med Blekinges åtgärder 

för att nå miljömålen. Översiktsplanen bör även bidra till att genomföra de åtgärder som 

finns angivna i "Miljömål för Sölvesborgs kommun". 

 

I översiktsplanen bör kopplingen till de globala målen och Agenda 2030 framgå. De globala 

målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa 

ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade 

och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 

sociala och den miljömässiga. Läs mer på: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. 

 

Under Giftfri miljö kan framhållas att kommunen arbetar aktivt med att nå en Giftfri förskola. 

Under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag står att Sölvesborgs kommuns strävan 

efter att uppnå målet ska lösas genom att skapa naturreservat. Att skydda ett område återskapar 

inte de värden som behövs inom ett område för att miljökvalitetsmålet ska uppnås. Det finns 

inga konkreta förslag till hur kommunen tänker arbeta med frågan kring konnektivitetsproblem, 

biotopvård för att återställa fysiskt påverkade vattendrag, återskapande av en naturlig hydrologi 

eller plan för hur man tänker jobba för att gynna hotade mier som lever i och vid sjöar och 

vattendrag. 

Har inte kommunen några planer på att jobba med restaurering av vattendrag? Skapa 

fria vandringsvägar? Återskapa våtmarker samt skapa funktionella skyddszoner utmed vattendragen? 

Detta gynnar både den biologiska mångfalden, hjälper till att få en bättre vattenkvalitet 

samt skapar relliens mot klimatförändringar genom att förbättra vattendragens vattenhållande 

förmåga att agera säkerhetsventiler vid skyfall (minskar risk för översvämningar+ att 

vattendragenimarken utmed vattendragen eroderar). Se de viktiga ekosystemtjänster som ett 

naturligt 

och fungerande vattendrag genererar! Saknar överlag orden ekosystemtjänster och gröninfrastruktur 

i Sölvesborgs ÖP. 

 

Under miljömålet God bebyggd finns olika delmål angivna. Om det är gamla delmål för Blekinge 

så bör de ersättas med preciseringarna för God bebyggd miljö, enligt nedan. 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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• Hållbar bebyggelsestruktur 

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling 

av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

 

• Hållbar samhällsplanering 

Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån 

ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 

frågor. 

 

• Infrastruktur 

Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning 

är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering 

och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att 

minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen 

till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

 

• Kollektivtrafik, gång och cykel 

Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 

attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

 

• Natur- och grönområden 

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 

och tillgänglighet. 

 

• Kulturvärden i bebyggd miljö 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 

 

• God vardagsmiljö 

Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser 

och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

 

• Hälsa och säkerhet 

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter 

eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

 

• Hushållning med energi och naturresurser 

Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resurs 

besparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 

energikällor används. 

 

• Hållbar avfallshantering 
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Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna ochatt avfallet 

förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt 

samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Vid tillämpningen av 6 kap 11 § miljöbalken ska genomförandet av en översiktsplan alltid 

antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning inklusive en 

miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras (4§ Förordning (1998:905m) om 

miljökonsekvensbeskrivningar). 

Sölvesborgs kommun har upprättat behovsbedömningar avseende 

de utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen, som 2010 redovisades i bilaga. 

Vid en aktualisering av översiktsplan behöver även behovsbedömningen/MKBn uppdateras. 

I MKBn bör konsekvenserna relateras till relevanta nationella och regionala mål. 

 

Det bör även framgå av beskrivningar hur olika scenario påverkar kustnära miljöer utifrån 

miljömålets innehåll. Miljömålet ska omfatta Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

I preciseringarna till miljömålen finns bland annat dessa två punkter definierade: 

• Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar 

finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen bör beskriva hur översiktsplanen påverkar dessa mål. 

Under MKB rubriken Vatten och Klimat nämns att "överföra vatten från angränsande områden" 

när det kommer till vattenförsörjningen. Det är då det första av två förslag som visas, det andra 

varandes att optimerajordbrukets vattenanvändning. Att sätta överföring av vatten som främsta 

förslag är bekymrande: Det hushåller inte med resurser och det är inte en långsiktig lösning på 

vattenbrist. Det är ett bra skyddsnät när områden samarbetar om vattnet, men det ska och kan 

absolut inte ersätta hållbar resurshantering. Vidare är det inte bara jordbruk som bör optimera 

sin vattenanvändning; även industrier, kommunens underhåll av ledningar, cisterner, privata 

hushåll m.fl. har del i detta. 

 

Det nämns även att det "krävs stor insats och ytterligare åtgärder än de som omnämns för att 

kunna öka vattenkvaliteten i vattenförekomsterna". Länsstyrelsen efterfrågar här om kommunen 

har en konkret plan på lösningar, genomförande och uppföljning. 

 

Handlingarna förevisar en positiv syn på att exploatering inte kommer motverka miljökvalitets-

målen. Under andra rubriker nämns att det kommer göras lämplighetsbedömning på berg, jord 

och kaolinförekomster. Här hade behövts tydliga ställningstaganden hur man avser att bevara 

och skydda alla större akviferer från täktverksamhet och dylikt. 

 

Under rubriken Ett rikt odlingslandskap för man ett resonemang kring om jordbruksmark ska 

tas i anspråk så bör ingreppen utformas på ett sätt som medför minsta möjliga inverkan på 

jordbruket och att det bedöms som positivt eftersom högproduktiv jordbruksmark då inte tas i 

anspråk. 

Länsstyrelsen menar att det inte finns belägg för att den mest högproduktivajordbruksmarken 
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har de största värdena för ett rikt odlingslandskap utan det kan betydligt oftare vara 

tvärtom. 
 

 Kommentar 
Kommunen vill värna den värdefulla jordbruksmark som finns här men i anslutning 
till vissa samhällen kommer en expansion ske på dess bekostnad. Exempelvis har 
Mjällby svårt att växa om det inte delvis sker på bekostnad av jordbruksmark. 
Översiktsplanen kompletteras med delar ur Blekinges åtgärdsprogram. 
Gamla delmål för miljömålet God bebyggd miljö byts ut enligt yttrande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med text om vattenförsörjning. 

 

 

SGI 

I översiktsplan kap 6, Miljö- och riskfaktorer, beskrivs risker beträffande översvämning, ras och 

skred samt erosion. Enligt planhandlingen bedöms Sölvesborgs kommun inte vara en 

högriskkommun när det kommer till ras- och skredproblematik. Dock förekommer det risk för 

stranderosion i kommunen. Utpekade områden är Östra kusten från kommungränsen ner till Hörvik 

men risk finns även i södra delarna vid Hällevik, Torsö, och Västra Näs samt utmed Sandviken och 

Möllefjorden. I en upprättad klimatanpassningsplan beskrivs åtgärder för erosions-, ras- och 

skredrisker samt dess koppling till en förhöjd havsnivå. När det gäller stranderosion har kommunen 

beskrivit i ÖP:n att områden i riskzon bör undantas från byggnation, en bedömning vi delar. Vid 

planläggning i områden med förhöjd risk för ras och skred framgår det av planhandlingen att vidare 

undersökning av markens lämplighet bör studeras. SGI vill tydliggöra att geotekniska aspekter såsom 

säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i planskedet. Är de faktiska 

förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område 

kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. 

Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt lEG Rapport 

4:2010 alternativt lEG Rappott 6:2008. Vidare vill vi uppmärksamma att översvämnings- 

förebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket 

också måste beaktas. 

Sammantaget anser SGI att kommunens har studerats geotekniska risker i den omfattning som kan 

begäras i samband med översiktsplanering. SGI ser således inga hinder for en fortsatt planläggning. 

 

 Kommentar 
De geotekniska förhållandena är viktiga. I många områden behöver fortsatta studier 
göras i detaljplanearbetet. 

 

PTS 

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar inom områdena post 

och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat: 

 

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i 

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att 

upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga 
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• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under höjd 

beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk 

kommunikation i fred 

 

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i 

agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Ar 2016 

presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025" där det kortsiktiga 

målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/ s år 

2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång 

till minst 1 G bit/ s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god 

kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023. 

 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central infrastruktur 

som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggdit-infrastruktur ger 

goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och 

innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social 

delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i samhällsplanerings- 

processen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it infrastruktur beaktas i samhälls- 

planeringen finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till 

användarna. Lagändringen i Plan och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta. 

 

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar sina 

nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område att 

besvara remissen. I detta fall torde det vara lämpligt att kontakta Telia Company AB, Skanova, 

Tele2, Telenor, Tre, NET 1 samt Teracom. Även kommunen bör ha en förteckning över vilka 

ledningsägare som blir berörda. 

 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, "ledningskollen.se". För 

att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via 

https://www.ledningskollen.se/ 

 

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive länsstyrelse 

lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § 

miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 

m.m. 

 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av 

radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 

därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som 

blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. 

Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med inf01mation om vilka de berörda radiolänkoperatörerna 

är. 

 

PTS har inga ytterligare synpunkter. 

 

 Kommentar 

https://www.ledningskollen.se/
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 Texten kompletteras om att IT infrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen. 
 

 

 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bemyndigande att identifiera mark- 

och vattenområden som används för anläggningar som kan vara av riksintresse för totalförsvarets 

civila delar. Några sådan områden har ännu inte identifierats, men MSB arbetar med att se över 

bedömningen av behov att identifiera mark eller vattenområden som kan vara av riksintresse. 

Myndigheten arbetar med detta under 2018 och avser återkomma till länsstyrelsen i det arbetet. 

Kommunen och länsstyrelsen är ansvarig för totalförsvarets civila delar på lokal och regional nivå. 

Länsstyrelsen bör inte enbart avvakta MSB:s arbete utan även stötta kommunen i bedömning av 

vilka mark- och vattenområden som är av intresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga 

att beakta i den översiktliga planeringen. Med detta avses bland annat stöd i tolkningen av 

vilka mark- och vattenområden som avses i 3 kap 9 §första stycket MB.  

 

Översiktliga karteringar av översvämningsrisker och ras- och skredrisker 

Kommunen belyser risker med naturolyckor i sin ÖP. MSB påminner om att uppdateringar 

genomförs kontinuerligt av våra karteringar och det är viktigt att länsstyrelsen och kommunen 

använder de aktuella karteringarna som finns att tillgå via vår karttjänst. 

 

På kartportalen finns nu också GIS-skikt för kusten som illustrerar extrema havsvattennivåer från 1-5 

meter i RH 2000. https://gisapp.msb.se/apps/ka1tportal/  

 

Vindkraft 

MSB har i uppdrag av regeringen att införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet 

RAKEL för skydd och säkerhet. För att vindkraftverk eller andra höga installationer inte ska bli ett 

hinder för radiokommunikationssystemet bör placeringen av vindkraftverk på landsbygden och höga 

byggnader i tätorter ske i samråd med MSB:s verksamhet för Rakel och ledningssystem. Bifoga i 

samband med samrådet koordinater för vindkraftverkens placeringar för analyser av signalstråken. 

 

Riskhantering 

Kommunen bör i översiktsplanen redovisa en samlad bild över risker i sin kommun. I detta ingår 

exempelvis naturolyckor, transportvägar för farligt gods och större tekniska anläggningar, bl. a. farlig 

verksamhet enligt 2 kap 4 § lag om skydd mot olyckor. Kommunen har redovisat risker i sitt 

underlag. Det saknas dock en tydlig vägledning i översiktsplanen om hur man avser att hantera 

dessa risker, det vill säga om riskerna kan accepteras eller om man avser vidta förebyggande eller 

andra riskreducerande åtgärder. 

 

Det är viktigt att kommunen tar ställning i översiktsplanen för hur man avser hantera riskfrågor i 

kommande detaljplaner så att det finns en långsiktighet i kommunens riskhantering och 

riskvärdering. Frågan kommer ofta upp i detalj planesammanhang men bör ha ett tydligt stöd i 

översiktsplanen för att kunna hanteras strategiskt och långsiktigt. Ett ställningstagande i ÖP om 

riskhantering är också ett stöd för bygglov som hanteras utan detaljplan. 

 

 Kommentar 

https://gisapp.msb.se/apps/ka1tportal/
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En tydligare vägledning om hur risker avses hanteras får hanteras i en framtida 
översiktsplan och ryms inte inom denna revidering. 

 

 

Viveka Söderdahl, Vänsterpartiet. Protokollsanteckning från styrelsen i Sölvesborgshem AB 

Vite Hall ur ett mycket frekventerat rekreationsområde och av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

Används också av föreningar med inriktning uteaktiviteter. 

Därför anser jag att detta område inte ska bebyggas. Däremot är det lämpligt att exploatera området 

som idag ur kraftledningsgata och granskog. Det ligger också i omedelbar anslutning till nuvarande 

bebyggelse och skola. 

 

 Kommentar 
 Vitahall finns kvar och det har påbörjats ett detaljplanearbete på platsen.  
 
Mikael och Helena Person m.fl. Totalt nio personer. 

 

Med anledning av remissförslaget att marken öster om Tivolivägen är identifierad 

som plats för möjliga bostäder. Vill vi som bor i närheten lämna våra synpunkter 

kring lämpligheten. 

 

Vi som undertecknat detta dokument vill framföra synpunkten är marken inte är 

lämplig för bebyggelse. 

 

Vi baserar vårt ställningstagande på att vi som bor i närheten ofta utnyttjar skogen 

som plats för promenader, rastning av husdjur och inte minst för lek. 

 

Att bygga på området innebär att närhet till naturlig miljö och skog flyttas längre 

bort. Detta lämpar sig dåligt för våra barn som då får korsa vägar för att komma till 

skog. 

 

 Kommentar 
 Det föreslagna området plockas bort. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 

De under samrådet inkomna synpunkterna föranleder många förändringar i översiktsplanen. Alla 

finns listade i denna samrådsredogörelse. 

 

 

Synpunkter som helt eller delvis ej beaktats: 

- Kommunen kommer inte ta bort de områden som bedömts lämpliga för vindkraft liksom 
stycket om Blekinge Offshore. 

- Häst- och hundbadplatser kommer inte att införas i ÖP:n. Hänvisar till andra kommunala 
dokument ex friluftsplan. 
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- Många områden i närheten av Sölvesborgs tätort kommer att justeras men kommer inte 
lyftas bort i väntan på en ny fördjupad översiktsplan. Stadsarkitektavdelningen instämmer 
med behovet av en fördjupad översiktsplan för Sölvesborgs tätort. 

- Området väster om skolan tas inte bort. Vetskapen om att ett grönstråk behövs finns i ett 
översiktligt perspektiv och är utsparat väster om skolområdet. 

- (Vitahall): Området tas inte bort som lämpligt för bostäder. I Kraftledningsgatan och i ett 
stråk öster om finns naturvärden så där är inte lämpligt att exploatera. 

-  (Hjortakroken väst om skola/förskola): Området tas inte bort. Även om det skulle tillkomma 
en del hus så är det nära till grönstruktur och stråk från/till skola och förskola är viktiga för 
att inte försämra tillgängligheten.  

- (Hjortakroken utmed Blekingevägen): Området behålls som lämplig för exploatering. Om 
Blekingevägen byggs om till mer av en lokalgata kan bebyggelse komma närmre vägen. 

- Översiktsplanen kommer inte att föreslå några bostäder vid Tredenborgsvägen. Därmed inte 
sagt att det är omöjligt att bygga där men närheten till vägen med buller och industri kan 
vara ett bekymmer. 

- Öster om Bokedalsvägen kan kanske vara lämpligt för något enstaka hus men inte så att det 
behöver pekas ut på en översiktlig nivå. 

- Att peka ut områden öster om Ljungaviksvägen kräver djupare studier och får kanske göras i 
ett tillägg till översiktsplanen. Idag används området för i huvudsak rekreation och där finns 
mycket djurliv. 

- Kommunen vill ha kvar sträckningen av väg 123 tillsvidare. Utredningar behövs för att 
studera hur förbättringar/förändringar kan göras med fyrstegsprincipen. 

 

 

Övrigt 

Under och efter samrådet har det uppmärksammats behov av fortsatt arbete och brister i materialet. 

Detta kan ofta passa som tematiska tillägg. 

Exempelvis: 

-  Ett mer utförligt bostadsförsörjningsprogram. 

- Grönstrukturprogram  

- Kulturmiljöprogram, till en början med för delar av listerlandet. 

- Fördjupad översiktsplan för Sölvesborgs tätort 
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