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Planens sociala och ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av översiktsplanen förutsätter en rad framtida 
preciseringar i senare planer och beslut, och det slutgiltiga ut-
fallet är i dagsläget svårt att sia om. Planer ger också i sig förut-
sättningar för en önskad utveckling som kräver satsningar från 
enskilda företag, organisationer, hushåll och enskilda individer 
för att bli verklighet. Planen kan dock anses medverka till en i 
olika avseende god och hållbar utveckling för kommunen.

Sociala konsekvenser

En socialt hållbar kommun sätter männis-
kors behov och välbefinnande i centrum 
– ett samhälle där alla människor, oav-
sett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk 
eller kulturell tillhörighet har samma 
möjligheter att vara delaktiga i samhäl-
let. Kommunen vill skapa förutsättningar 
för social sammanhållning, delaktighet, 
jämställdhet, sysselsättning och lärande, 
barns- och ungdomars utveckling, en 
levande kultur samt trygghet. 

Sociala konsekvenser är främst kopplade 
till översiktsplanens innehåll kring sam-
hällets utbyggnad, men också till byg-
gande och utveckling på landsbygden 
och till inriktning på bevarandefrågorna. 

Sölvesborgs kommuns ställningstagan-
den avseende omfattning av utbyggnads-
områden för bostäder, geografiska lägen 
samt variation bedöms ge stora möjlig-
heter att tillgodose olika bostadsbehov 
och önskemål från olika boendegrupper. 
Utbyggnadsmöjligheterna i varje tätort 
och eventuella möjligheter för enskilt 
byggande utanför tätorterna ger förutsätt-
ningar för en social kontinuitet, närhet 
till anhöriga och utveckling av lokala 
nätverk i hela kommunen. För behovet 
av bekräftelse, stöd, stimulans och infor-
mationsbyte är det sociala livet viktigt. 

Utbyggnadsområdena som ligger i 
anslutning till Sölvesborgs tätort bedöms 
få god tillgänglighet till boendeservice 
i form att b la barnomsorg, utbildning, 
äldreomsorg och kommersiell service. 
I de mindre orterna blir tillgången på 
boendeservice relativt begränsade och 
på den rena landsbygden saknas i stort 
sett serviceutbud. Försörjningen av ser-
vice för både befintlig och tillkommande 
bebyggelse på landsbygden får tillgodo-
ses i tätorterna. Ny bebyggelse kan även 
bidra till att serviceutbudet ökar samt 
att behoven av kollektivtrafik bibehålls 
och eventuellt förstärkas. Utbyggnader 

av gc-vägar och stråk förbättrar även 
tillgängligheten till samhällsservice b la 
för barn och ungdomar samt personer 
som inte har bil. 

De möjligheter planen rymmer för 
byggande utanför Sölvesborgs stads-
kärna kan medverka till att en levande 
landsbygd bibehålls och utvecklas. I 
viss utsträckning är det nödvändigt att 
ta jord- och skogsbruksmark i anspråk 
för tätortsutveckling. Därför uppstår det 
i vissa fall en konflikt med jord- och 
skogsbrukets intressen. Möjligheter finns 
dock att utveckla kombinationsverk-
samheter som kan bidra till en levande 
landsbygd, och förstärka kommunens 
identitet. 

Utbyggnadsområden för verksamheter 
föreslås i kommunens olika delar och i 
lägen med bra transport- och expone-
ringslägen. Efter hand som dessa fylls 
med verksamheter utvecklas en större 
och bredare arbetsmarknad med möj-
ligheter till arbete nära bostaden, vilket 
innebär en ökad trygghet och livskvalitet 
för många. 

Översiktsplanen värnar om värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. Kommunens 
bedömning är att en utbyggnad av före-
slagna utvecklingsområden, där hänsyn 
tas till befintliga naturvärden vid exploa-
tering för bostäder, verksamheter etc. 
ej innebär påtaglig skada på värdena. 
Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall beaktas. Detta 
bedöms ge goda förutsättningar för en 
utvecklad folkhälsa och välbefinnande i 
kommunens olika delar. Det bidrar även 
till en förstärkning av kommunens identi-
tet och attraktivitet.

Översiktsplanen bedöms till övervä-
gande del medföra positiva sociala 

konsekvenser.  

Ekonomiska konsekvenser

En ekonomisk hållbar utveckling innebär 
en balanserad tillväxt som på lång sikt 
inte leder till skuldsättning eller förstö-
relse av grundläggande tillgångar. Natur- 
och kulturmiljön tillhör dessa grundläg-
gande tillgångar. Flera näringar, b la 
turistnäringen, är beroende av att dessa 
tillgångar förvaltas och inte förstörs tex. 
vid ovarsam exploatering. 

Översiktsplanens ekonomiska konse-
kvenser är framför allt kopplade till 
föreslagen utbyggnad av bostads- och 
verksamhetsområden samt till planerad 
utbyggnad av infrastrukturen. Kostnader 
som direkt kan hänföras till iordningstäl-
lande av utbyggnadsområden, dvs. för 
mark, gator, park, teknisk försörjning 
m.m. täcks i regel av tomtförsäljningar, 
anslutningsavgifter och brukaravgifter av 
den enskilde nyttjaren. Eventuella kom-
munala åtaganden vid privat exploate-
ring regleras i exploateringsavtal. 

I vissa fall uppkommer kostnader som 
berör flera områden och inte kan bäras 
av ett enskilt utbyggnadsområde, exem-
pelvis huvudgator, huvudledningar för 
vatten och avlopp, skolor/förskolor etc. 
Dessa kostnader täcks främst av skat-
temedel och har den egenheten att de 
uppkommer direkt, medan kostnadstäck-
ning genom ökat skatteunderlag erhålls 
efter hand som utökad bosättning sker. 

Planerade utbyggnadsområden i över-
siktsplanen innebär att den allra största 
delen av utbyggnadsområdena ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse på ett 
sådant sätt att kapacitet i befintlig infra-
struktur och huvudsystem kan utnyttjas 
utan att större nyinvesteringar från kom-
munen behöver göras. 

Ett flertal av föreslagna utvecklingsområ-
dena är potentiellt förorenade. Inom de 
områden som sannolikt omfattas av stora 
föroreningsmängder bör en kostnads-
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analys uppföras. I kostnadsanalysen bör 
olika metoder för sanering redovisas och 
jämföras för att slutligen bedöma om 
det är samhällsekonomiskt försvarbart 
att sanera området. Många gånger sker 
det ett läckage av föroreningar till tex. 
havet och sjöar, genom att det sker en 
kontinuerlig genomströmning av vatten 
(grundvatten, havsvatten). Därför att det 
alltid miljömässigt försvarbart att sanera 
föroreningar, men kanske inte alltid 
samhällsekonomiskt.

Översiktsplanen pekar ut attraktiva lägen 
för bostäder, verksamheter, camping etc. 
Planen bedöms utnyttja kommunens 
förutsättningar på bästa sätt för att locka 
till ökad bosättning och verksamhets-
utveckling, vilket är den ekonomiska 
grunden för en långsiktigt god välfärd. 
Ökad befolkning medför ökade skat-
teintäkter för kommunen och ett utökat 
näringsliv ger förutsättningar för minskad 
utpendling, minskade skatteavdrag för 
arbetsresor och därmed ökade skattein-
täkter för kommunen. 

Översiktsplanens strävan att bevara na-
tur- och kulturvärden samt grönområden, 
medför att viktiga attraktionsvärden för 
framtida inflyttning och bosättning samt 
utveckling av besöksnäringen kommer 
att tas tillvara och därmed långsiktigt 
bidra till kommunens skatteintäkter. 

Ett genomförande av översiktsplanens 
intentioner bedöms långsiktigt bidra till 
positiva konsekvenser för kommunens 
ekonomi. 

Heléne Björklund

Ordförande kommunstyrelsen/Kommunalråd

KONSEKVENSER
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1.1 Läsanvisning  
– planens struktur

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGS- 
FRÅGORNA FÖR SÖLVESBORGS  
KOMMUN FORMULERAS I KAPITEL 2.

RIKSINTRESSEN INOM KOMMUNEN 
SAMT KOMMUNENS STÄLLNINGS-
TAGANDE PRESENTERAS I KAPITEL 
3. Riksintressen regleras i 3 och 4 kap 
Miljöbalken.

Redovisning av riksintressena finns även 
på Regleringskartan.

Riksintressena omfattar främst intressen 
av betydelse för naturvård, friluftsliv 
och kulturmiljövård, men även andra 
riksintressen, t ex områden av riksintresse 
för yrkesfisket och vägar som ingår i 
huvudvägnätet.

Mark- och vattenanvändningskonflikter 
som berör riksintressen redovisas i text 
för respektive utvecklingsområde i avsnitt 
7.2 Områdesvisa ställningstaganden. 

KAPITEL 4 REDOVISAR MELLANKOM-
MUNALA INTRESSEN OCH INTRESSE-
OMRÅDEN FÖR REGIONAL SAMVER-
KAN. 

I KAPITEL 5 REDOVISAS DE ALLMÄN-
NA INTRESSEN SOM EJ ÄR RIKSINTRES-
SEN (mer av regional och lokal betydelse) 
och som bör beaktas vid beslut om an-
vändningen av mark- och vattenområden. 
Kommunens ställningstaganden samt 
tillämpning av dem redovisas också. De 
i kapitlet beskrivna allmänna intressena 
är aspekter som är viktiga för att profilera 

Sölvesborg som boendekommun enligt 
kommunens mål- och visionsarbete. 
Dessa av kommunen prioriterade intres-
sen får inte skadas påtagligt.

KAPITEL 6 REDOVISAR DE MILJÖ- OCH 
RISKFAKTORER SOM, ENLIGT PLAN- 
OCH BYGGLAGEN (PBL), BÖR BEAK-
TAS VID BESLUT OM ANVÄNDNING 
AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN. 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har 
under 2007, reviderad under 2012, utfört 
en kommunal riskanalys över Sölves-
borgs kommun. Olycksrisker har identi-
fierats som är geografiskt bundna och kan 
påverka tredje man.

UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR  
BOSTÄDER, VERKSAMHETER M.M. 
PRESENTERAS I KAPITEL 7. Kapitlet kan 
ses som en konkret beskrivning av plan-
förslagets utvecklingsområden. Kapitlet 
ska vara ett stöd så att ett planprogram 
kan undvikas.

En avvägning har gjorts mellan, i vissa 
fall, motstridiga intressen av exploate-
ringsambitioner och bevarandeintressen. 
Dessa ställningstaganden konkretiseras 
i en plankarta (mark- och vattenanvänd-
ningskartan) med tillhörande planbeskriv-
ning, där markanvändningen på 15-20 
års sikt redovisas.

I avsnitt 7.1 redovisas generella ställ-
ningstaganden till användning av 
kommunens mark och vatten (tematiskt 
uppdelat). Olika intresseområden redo-

Inledning
Översiktsplanen är kommunomfattande. Angivna gränser mellan områden får inte 
betraktas som exakta eller definitiva utan kan behöva justeras i mera detaljerade 
planer eller utredningar. Bedömningarna grundas på nuvarande förutsättningar 
och dagens utgångspunkter (år 2008-2009). Översiktsplaneringen är dock en 
fortlöpande planering.

Vid formulering av kommunens ställningstagande har, så långt möjligt, tidigare 
beslut där kommunen tagit ställning i frågor som berör markanvändningen legat 
som grund. Finns inte skäl till ändrad uppfattning har dessa beslut varit styrande 
för planläggningen. I de fall där sådana beslut saknats har ett förslag tagits fram i 
samverkan med den politiska beredningsgruppen för översiktliga planfrågor som 
fungerat som styrgrupp i planarbetet.

visas och avsnittet kan användas som en 
detaljerad teckenförklaring till mark- och 
vattenanvändningskartan.

I avsnitt 7.2 redovisas en områdesvis 
beskrivning av kommunens tätorter och 
föreslagna utvecklingsområden (geogra-
fiskt uppdelat).

Ordlista med begrepp och förklaringar, 
källförteckning samt en lista på medver-
kande tjänstemän och politiker redovisas 
längst bak i denna planbeskrivning.

INLEDNING
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Syfte
Syftet med översiktsplanen är

 � att tillämpa kommunens visioner  
 och mål i den fysiska planeringen

 � att bidra till att skapa ett robust  
 och hållbart samhälle för alla

 � att bidra till en god hushållning  
med mark- och vattenresurser

 � att göra en avvägning mellan  
 olika allmänna intressen och  
 konkurrerande anspråk på mark- 
 användningen

 � att ge underlag för beslut om mark-  
och vattenanvändningen på längre  
sikt (15-20 år)

 � att belysa framtida utrednings- och  
planläggningsbehov och ge underlag  
för beslut om detaljplaner, områdes- 

bestämmelser, bygglovhantering,  
förordnanden och föreskrifter m.m. 

Översiktsplanen redovisar kommunens 
bedömning av 

 � hur mark och vatten i Sölvesborgs 
kommun ska användas i framtiden.

 � hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras

 � hur riksintressen och övriga  
allmänna intressen ska tillgodoses 

 � de miljö- och riskfaktorer som bör  
beaktas vid beslut om mark- och  
vattenanvändning

 � hur gällande miljökvalitetsnormer 
ska iakttas  

1.2 Avgränsning, bakgrund och syfte

INLEDNING

Översiktsplanens 
avgränsning
Ämnesmässig: Mark- och 
vattenanvändning 
Geografisk: Sölvesborgs 
kommun 
Tidsmässig: 15-20 år

Bakgrund

Enligt plan- och bygglagen ska alla kom-
muner ha en aktuell kommuntäckande 
översiktsplan som aktualitetsförklaras av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Översiktsplanen har en nyckelroll såväl 
i plan- och bygglagen som i miljöbal-
ken. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande för efterföljande beslut. Varje 
kommunal nämnd, förvaltning och bolag 
har ansvar för att beslut och arbete sker 
i enighet med översiktsplanen mål och 
riktlinjer. Som princip bör gälla att alla 
beslut som strider mot översiktsplanen 
ska motiveras och normalt prövas poli-
tiskt.
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1.3 Arbetet med  
översiktsplanen
Den 2010 års framtagna översiktsplanen 
togs fram i samarbete med kommunsty-
relsens tillsatta Politiska beredningsgrup-
pen för översiktliga planfrågor, med 
representanter från samtliga i kom-
munfullmäktige ingående partier, har 
fungerat som referens- och styrgrupp i 
planarbetet. En revidering av översikspla-
nen har skett under 2015-16.

Tillgång till kollektivtrafik, grundläg-
gande samhällsservice och friluftsområ-
den, nivån på kommersiell service och 
en utbyggnad av fjärrvärmen är exempel 
på faktorer som till viss mån styrs av hur 
och var kommunen väljer att utveckla 
mark och vatten.

1.4 Lagkrav 
Varje kommun ska enligt Plan- och bygg-
lagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen.  
Det obligatoriska innehållet och den 
formella hanteringen regleras i Plan-  
och bygglagen.

Av översiktsplanen ska det framgå:

 � Allmänna intressen, miljö- och risk- 
faktorer samt kommunens ställnings- 
  taganden till dem.

 � Grunddragen i användningen av 
mark- och vattenområden.

 � Kommunens syn på hur den byggda  
miljön ska utvecklas och bevaras.

 � Hur kommunen avser att tillgodose 
de redovisade riksintressena.

 � Hur kommunen avser iaktta gällande 
miljökvalitetsnormer

 � Det är också angeläget att man 
redovisar hur översiktsplanen medver-
kar till att uppsatta mål eller allmänna 
intressen nås. Konsekvensbeskrivning-
en är också ett verktyg för att avväga 
motstridiga mål eller intressen.

1.5 Planerings- 
förutsättningar
Förutom plan- och bygglagen och mil-
jöbalken finns det ett stort antal plane-
ringsförutsättningar som styr arbetet mot 
en hållbar utveckling där goda ekolo-
giska, sociala och ekonomiska mål ska 
eftersträvas och uppnås. Nedan följer en 
sammanfattning av ett antal nationella, 
regionala och kommunala förutsättningar 
som styr planeringsarbetet.

Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljömål och ett antal miljökvalitetsnor-
mer har införlivats i MB. Målen beskriver 
den miljöpåverkan som naturen tål och 
definierar det tillstånd för den svenska 
miljön som miljöarbetet ska sikta mot.

På regional nivå har länsstyrelsen anpas-
sat och konkretiserat de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Med hjälp av översikts-
planen är det möjligt att i en kommun 
göra sektorsövergripande avvägningar 
samt skapa möjligheter att lokalt anpassa 
och konkretisera målen så att de på sikt 
kan förverkligas.

Lokalt beslutade miljökvalitetsmål och 
miljöstyrning finns i Sölvesborgs kom-
mun, men flera av miljökvalitetsmålen 
kan uppnås inom ramen för kommunens 
mål- och visionsarbete.

Nationell transportpolitik 
Riksdagen har antagit mål för trans-
portpolitiken. Det innehåller ett över-
gripande mål om samhällsekonomisk 
effektivitet och långsiktigt hållbar-
transportförsörjning. Därutöver finns 
ett funktionsmål om tillgänglighet och 
ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och 
hälsa.

Nationella folkhälsomål 
De nationella folkhälsomålen antogs 
av riksdagen 2003 och innebär förslag 
till att folkhälsan ska förbättras och att 
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper 
i befolkningen ska minskas. Folkhälsoar-
betet berör kommuner, landsting, frivil-
liga organisationer och andra aktörer.

INLEDNING

2.3 kap. PBL 3.4 kap. MB

Översiktsplanens plats i det 
svenska plansystemet.

PLANSYSTEMET ENLIGT PBL

OMRÅDES_ 
BESTÄMMELSER

ÖVERSIKTSPLAN

REGIONPLAN

DETALJPLAN

Fast plan

Lov, tillsyn och kontroll 
enligt PBL

Tillstånd  
enligt

MB 
FBL. 
VägL 
BanL,  
etc.
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1.6 Nulägesbeskrivning 

ALLMÄNT OM KOMMUNEN

Län (länsbokstav):  Blekinge län (K) 
Yta (km2):              186 (land) 
  1.111,8 (totalt) 
Folkmängd: 17 160 (31/12 2015)

Sölvesborgs kommun ligger i västra 
Blekinge. Närheten till vatten är en stor 
tillgång som har format livet i Sölves-
borg. Den stora mängden fornlämningar 
talar om detta.

Listerlandet skiljer sig geologiskt från 
övriga Blekinge. Förutom restbergen av 
granit som reser sig över slätten består 
berggrunden av kalksten som avsattes 
under kritaperioden, då Listerlandet var 
ett grunt skärgårdslandskap. Kalkav-
lagringarna på Listerlandet är från 
samma period som Kristianstadsområ-
dets kritbildningar. Jordbruket på den 
kalkrika jorden var framgångsrikt redan 
på 1700-talet, då förutom korn och råg 
även bovete och havre odlades. När 
potatisodlingen slog igenom på allvar 
under 1800-talet kunde även sandrika 
marker nyttjas och potatisen kom att bli 
en karaktärsgröda för Listerlandet.

Också naturgeografiskt  uppvisar 
landskapet skilda regioner med mycket 
olikartade växttyper, kusten, slättbygden 
och skogstrakterna. Inom kommunens 
gränser kan man hitta de flesta svenska 
naturtyper och en mångfald växter och 
djur. Naturförutsättningarna ger Söl-
vesborg möjlighet att skapa och bevara 
attraktiva boende- och rekreationsmiljöer 
och utgör en god grund i arbetet för att 
nå ett hållbart samhälle.

Befolkning 
Sedan 1980 har befolkningen i Blekinge 
län minskat med cirka 2% medan riket 
som helhet har ökat med 9%. Den 
underliggande orsaken till att Blekinge 
har haft en negativ befolkningsutveckling 
de senaste 25 åren är ett stort födelse-
underskott. Den kraftiga utflyttningen 
av unga människor under 70-talen har 
påverkat födelsetalen negativt liksom det 
faktum att antalet födda barn per kvinna 
har minskat. Tendensen är att antalet 
ensamhushåll ökar, främst beroende på 
den förändrade åldersstrukturen med fler 
pensionärer som lever längre. I denna 
grupp blir många ensamma när makan/
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maken dör.

Kommunen hade 17 160 invånare vid 
årsskiftet 2015/2016 varav ca 8.500 bor 
i Sölvesborgs tätort, ca 1.200 i Mjällby, 
ca 1.300 i Hällevik-Nogersund, ca 800 
i Hörvik-Krokås och ca 600 i Norje. De 
mindre tätorterna i kommunen samt 
boende utanför tätorterna uppgår till 
ca 4000 invånare. På sommaren ökar 
befolkningen med omkring 10.000 
personer.

 

   Utmärkande för Blekinge- 
         regionen är den flerkärniga     
         stadsstrukturen längs kusten.

Kommunen i regionen 
De kustnära städerna Sölvesborg, Karls-
hamn, Ronneby och Karlskrona ligger 
som ett pärlband längs kusten. E22 och 
järnvägsförbindelsen Blekinge kustbana 
bildar viktiga regionala kommunikations-
stråk i öst-västlig riktning. Regionens 
styrka består i dess mångfald med ett 
antal små och mellanstora städer som 
kan nås inom ett begränsat geografiskt 
område. Arbetspendlingen pågår samti-
digt i flera olika riktningar och tillväxten 
är positiv. Det är viktigt att regionen har 
tillgång till den arbetskraft som näringsli-
vet efterfrågar.

Unga människor flyttar i allt högre ut-
sträckning till storstadsregionerna och till 
orter som har universitet och högskola. 
Andelen äldre i Blekinge, är högre än i 
riket vilket medför att pensionsavgång-
arna kommer att bli fler här än i riket. 
Andelen kvinnor i länet är lägre än i 
riket. Skillnaden är störst i åldersgrup-
pen 20-44 år. Det europeiska samarbetet 
har ökat den regionala nivåns betydelse 
och regionerna har av EU utpekats som 
basen för transnationell samverkan. Ur 
ett internationellt perspektiv framstår 
exempelvis de växande marknaderna i 

östra Europa som närbelägna och intres-
santa för Blekinges näringsliv. I det sam-
manhanget har Sölvesborg, delvis genom 
sin hamn, goda förutsättningar för att 
fungera som en transportnod och tillväxt-
område för nya företag. Sölvesborg har 
också goda förutsättningar att utvecklas 
som attraktiv boendeort.

Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen visar den samman-
lagda utvecklingen av bebyggda områ-
den och hur bebyggelsen ska utvecklas. 

Utvecklingen ska i huvudsak följa de 
riktlinjer som anges i kapitel 7.

Inom Sölvesborgs kommun finns ett va-
rierat utbud av attraktiva boendemiljöer 
såväl centrumnära som i lantlig miljö. 

Bebyggelsestrukturen bör utvecklas till 
täta stads- och tätortsmiljöer i lägen som 
är tillgängliga med kollektivtrafik.  

Kollektivtrafiken bör samspela med be-
byggelseutvecklingen och inriktas på att 
vara konkurrenskraftig såväl för arbets-
resor och resor till utbildning som för 
andra viktiga ärenden. En resurseffektiv 
bebyggelsestruktur och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik stödjer en stadsmässig 
utveckling och bidrar till att motverka en 
utspridning av bebyggelsen.

Kommunikationer 
Sölvesborg har ett strategiskt gynnsamt 
läge i Sydsverige med god närhet till 
viktiga kommunikationsleder. En av 
landets viktigaste vägar Europaväg 22 
(E22) och järnvägen Blekinge kustbana 
passerar genom kommunen och ansluter 
till centralorten. 

Väg 15 förbinder E 22 med Olofström 
och ingår som en del i den förbindelsen 
mellan Karlshamn och Halmstad. 

Sölvesborgs kommun trafikeras idag av 
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         Sölvesborg ligger  
strategiskt gynnsamt 
mellan Karlshamn och 
Kristianstad.

Sölvesborgs strategiska läge

Näringsliv

Arbetstillfällen i Sölvesborgs kommun år 2014 uppdelat på bransch och kön.  
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2015.

INLEDNING

Sölvesborg
Kristianstad

Karlshamn



11

länsbussar, skolskjutsar och av tåg som 
trafikerar Blekinge kustbana på sträckan 
Malmö – Karlskrona via Hässleholm. 
Pågatåg går mellan Kristianstad - Karls-
hamn.

I tätorterna Hörvik/Krokås, Hällevik/No-
gersund, Mjällby, Norje och Sölvesborg 
trafikeras i dagsläget av fem länsbusslin-
jer samt en skolskjuts inom Sölvesborgs 
tätort.

Busstrafiken utgör kollektivtrafikens bas 
med omkring 75 % av samtliga kollektiv-
trafikresor. Busstrafiken är idag effektiv 
och har en god kvalitet vad gäller for-
don, hållplatser m.m. Fordonen är även 
väl anpassade till funktionshindrades be-
hov. Det är angeläget att slå vakt om en 
bra busstrafik. Den inriktning som gällt 
under senare år, d.v.s. att koncentrera 
busstrafiken till stråk där människor bor 
och reser, har gett resultat. På turer med 
litet resande är Närtrafiken i allt större 
utsträckning ett komplement.

Utbildning 
Trots närheten till Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH) och Kristianstads hög-
skola har Sölvesborg i likhet med övriga 
kommuner  länet färre personer jämfört 
med riksgenomsnittet med en längre ef-
tergymnasial utbildning (tre år eller mer). 

Pendling 
En tendens i Sölvesborgs kommun är 
att nattbefolkningen (antalet förvärvsar-
betande med bostad i kommunen) ökar 
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mer än dagbefolkningen (antalet för-
värvsarbetande i kommunen). Detta kan 
också uttryckas som att det är fler som 
pendlar från kommunen till sitt arbete 
än vad det är som pendlar från annan 
kommun till arbete i Sölvesborg. Detta 
tyder på att det kan anses vara bra att bo 
i Sölvesborg och att livsmiljön upplevs 
positivt. Sölvesborg har ett bra läge med 
attraktiva boendemiljöer med korta 
pendlingsavstånd i regionen. Man når ett 
flertal andra kommuner inom 45 minuter 
med allmänna kommunikationsmedel.

Näringsliv 
I kommunen finns arbetsplatser i ett stort 
antal företag. Sölvesborgs kommun kän-
netecknas av en stark småföretagsamhet 
och ett positivt nyföretagande som visar 
på ett gott företagsklimat.

Sölvesborgs läge och väl fungerande 
kommunikationer ger goda utvecklings-
möjligheter för näringslivet i kommunen. 
Den växande arbetspendlingen visar 
hur näringslivets struktur och individens 
rörlighet förändras.

Utanför kommunen erbjuder bl.a. Södra 
Cell, Stora Enso, Volvo i Olofström samt 
sjukhusen i Karlshamn och Kristianstad 
många arbetstillfällen.
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Utvecklings-
frågor
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2.1 Framtidsfrågor
De viktigaste framtidsfrågorna i Sölvesborgs kommun framgår av den av kommunfullmäktige antagna Vision 2020. 

2.2 Inriktningsmål för 
den fysiska planeringen
Inom de fyra focusområdena har ett antal 
inriktningsmål tagits fram för att beskriva 
det tillstånd som ska eftersträvas på kort 
och lång sikt. 

Livsmiljö 
Kommunens viljeinriktning är att det i 
framtiden ska bli ännu bättre att leva, bo 
och verka i kommunen. Nya och befint-
liga boendemiljöer ska bidra till en varia-
tion i boendeformer med god tillgång till 
service, närrekreation och andra aspekter 
som bidrar till det goda livet. Kommu-
nens unika och värdefulla natur- och 
kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas 
så att de även i framtiden kan bidra till 
kommunens attraktivitet som boendeort. 
Hållbar utveckling ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt ska eftersträvas.

Arbete och näringsliv 
Kommunens viljeinriktning är att med-
verka till att näringslivet breddas och 
utvecklas med syfte att öka sysselsätt-
ningen 
 
De utvecklingsområden för verksamheter 
som föreslås i denna översiktsplan bidrar 
till förbättrade förutsättningar för arbete 
och näringsliv i Sölvesborgs kommun.

Infrastruktur och  
kommunikationer 
Kommunens viljeinriktning är att aktivt 
förbättra kommunikationsmöjligheterna 
med syfte att göra kommunen bättre att 
leva, bo och verka i.

Utvecklingsfrågor

Bemötande och service  
Medborgargarantier införs succesivt. 
Den första garantin berör kontakter och 
bemötande. Ett arbete med att ta fram 
gemensam värdegrund är viktigt för kom-
munens verksamhet.

2.3 Miljömål 
Det övergripande målet för miljöarbetet 
är det, av riksdagen beslutade, ”genera-
tionsmålet” som innebär att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. 
Bland annat ska påverkan på miljön och 
människors hälsa ha reducerats till en 
nivå som är långsiktigt hållbar.

De 16 nationella och regionala Miljökva-
litetsmålen eftersträvas för kommunen. 
Målet om storslagen fjällmiljö gäller ej i 
Blekinge.

Kommunala miljömål återfinns i: 
- Kommunstyrelsens mål (KS 2009) 
- Miljö- och trafiksäkerhetspolicy  
  (KS 2007) 
- Klimatstrategi (KS 2006) 

1. Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet är hållbar.  
 
Genom en antagen klimatstrategi och 
utbyggnad av fjärrvärmenät i Sölvesborgs 
och Mjällby tätort arbetar kommunen ak-
tivt med att uppnå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan.

för Sölvesborgs kommun 

UTVECKLINGSFRÅGOR

Ett program för kontinuerlig miljööver-
vakning finns delvis, genom de provtag-
ningar som görs regelbundet enligt ett 
kontrollprogram av Blekinge luftvårdsför-
bund och Blekingekustens vattenvårds-
förbund. Denna övervakning bör kunna 
utvecklas ytterligare, t.ex. genom att 
placera provpunkter på mer strategiska 
ställen i kommunen.

Byggsektorn står för ca 40% av Sveriges 
årliga material- och energiförbrukning. 
Kommunen vill aktivt medverka till 
energieffektivt byggande och passivhus-
teknik. Detta kan bl.a. ske genom energi- 
och klimatrådgivning samt rådgivning i 
samband med bygglov/bygganmälan.

Transportsektorn står för den största 
andelen av utsläppen av koldioxid (58%) 
i Sölvesborgs kommun. Vikigt att planera 
nya bostadsområden på rimliga avstånd 
från kollektivtrafikstråk (närmsta hållplats 
för kollektivtrafik i tätort ca 500 m) för att 
inte bygga in sig i ett bilberoende. Att ha 
korta avstånd mellan bostad och arbete 
och korta avstånd till hållplats för kol-
lektivtrafik är en attraktivitetsfråga.

2. Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Inriktningen är att miljökvali-
tetsmålet ska nås inom en generation.  
Trafik och marknära ozonbildning är 
skadligt för växter, djur och människor. 
 
Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att bygga ut gång- och cykelväg-
nätet, ställa miljökrav vid upphandlingar 

 
Sölvesborg av naturliga skäl

Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva  
kommuner att bo och leva i.  
Genom engagemang, värme och närhet  
ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. 

Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare.  
År 2020 är vi minst 20 000 invånare.

Focusområden
1.Livsmiljöer
2.Arbete och näringsliv
3.Infrastruktur och kommunikationer
4.Bemötande och service

Vision 2020
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och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

3. Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida grän-
sen för vad mark och vatten tål. Nedfallet 
av försurande ämnen ska heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material 
eller kulturföremål och byggnader. Inrikt-
ningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation.

Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att avsätta skyddszoner av lövträd 
utmed vattendrag och ställer miljökrav 
vid upphandling av transporter.

4. Giftfri miljö 
Miljön ska vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden.

Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att bilda vattenskyddsområden  
runt yt- och grundvattentäkter samt att ej 
använda farliga kemiska bekämpnings-
medel inom tätbebyggda områden.

5. Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning.

6. Säker strålmiljö. 
Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas från skadliga ef-
fekter av strålning i den yttre miljön. 
 
Kommunen ser positivt på markförlägg-
ning av kraftledningar. Stor hänsyn ska 
i den fysiska planering tas till befintliga 
och ev. tillkommande strålningskällor. 
Kommunen har inte ambitionen att peka 
ut strålningsfria zoner i översiktsplanen 
eftersom det är mycket svårt att skapa 
miljöer helt fria från elektromagnetisk 
strålning.

7. Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för 
biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och 
vatten.

Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att undvika breddning av orenat 
avloppsvatten samt genom att anlägga 
våtmarker i områden där de är effektiva-
som närsaltfälla.

Kommunen vill aktivt medverka till mål-
uppfyllelse, bl.a. genom 
- samverkan med de areella näringarna 
- i nya och befintliga områden där 
möjlighet finns föreslå lokalt omhänder-
tagande av dagvatten (LOD). 
- en successiv utbyggnad av det kom-
munala avloppsnätet, reningsverkens 
kapacitet och reningsgrad. 
- att i samband med bygglovgivning 
informera om möjligheter att minska 
näringsutsläppen från hushållen

8. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmil-
jöer ska bevaras. Naturlig produktions-
förmåga, biologisk mångfald, kulturmil-
jövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska 
bevaras samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation. 
Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att bilda naturreservat.

9. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.

Grundvattnet är viktigt för produktion av 
dricksvatten. Nya vattentäkter samt ev. 
reservvattentäkter kommer att behövas 
för ett genomförande av detta planför-
slag. Vid lokalisering av nya verksamhe-
ter bör stor hänsyn tas till befintliga och 
ev. framtida vattentäkter. 
Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att se över skyddsområden kring 
vattentäkter, utreda möjligheten att an-
vända dagvatten för bevattningsändamål 
samt genom att ta fram hållbara lokala 
strategier och vattenförsörjningplaner.

10. Hav i balans, Levande kust  
och skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevel-
sevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så 
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar.

Kustvattnet får årligen tillskott av kväve 
och fosfor från vattendragen i Skåne 
och Blekinge. Vid nederbördsrika år blir 
mängderna näringsämnen som tranporte-
ras till recipienten extra höga. 
 
Kommunen vill aktivt bidra till att 
minska näringsläckaget till Östersjön. 
Hittills har kommunen bidragit till 
måluppfyllelse bla. genom att cirka 25 
fördröjningsdammar tillskapats genom 
förmedling av så kallade lokala investe-
ringsbidrag (LIP).

Dammarna har ökat tillgången på be-
vattningsvatten samtidigt som flödet av 
dräneringsvatten till Östersjön minskat. 
Ytterligare fördröjningsdammar plane-
ras. Vid utbyggnad av verksamheten 
ska LOD möjliggöras och bidra till att 
minska näringsläckaget från både såväl 
befintlig bebyggelse som tillkommande. 
Se även mål 11. Myllrande våtmarker.

11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhus-
hållande funktion i landskapet ska bibe-
hållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden. 
 
Kommunen strävar efter att uppnå målet 
genom att tillvarata möjligheterna till lo-
kalt omhändertagande av dagvatten med 
hjälp av våtmarksanläggningar. 
Sölvesborgs kommun vill aktivt bidra 
till att nya våtmarker av god ekologisk 
kvalitet tillskapas. 

12. Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för bio-
logisk produktion ska skyddas samtidigt 
som biologisk mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. 
 
Kommunens viljeinriktning är att genom 
dialog med företrädare för de areella 
näringarna, samverka för att minska 
miljöpåverkan.

13. Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmar-
kens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som biologiska mångfald och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Kommunens viljeinriktning är att genom 
dialog med företrädare för de areeal 
näringarna, samverka för att minska 
miljöpåverkan. 
 

UTVECKLINGSFRÅGOR



15

värna om ett rikt växt- och djurliv. Detta 
kan ske bl.a. genom varsam exploatering 
där tillgänglig kunskap om växt- och 
djurlivets behov tas in i planering

UTVECKLINGSFRÅGOR

14. God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokalise-
ras och utformas på miljöanpassat sätt så 
att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 

Gällande delmål för Blekinge ska fysisk 
planering och samhällsbyggande grundas 
på program och strategier för:

 � hur ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbehovet 
minskar och förutsättningarna för 
miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras

 � hur kulturhistoriska och estetiska 
värden ska tas till vara och utvecklas

 � hur grön- och vattenområden i 
tätorter och tätortsnära områden ska 
bevaras, vårdas och utvecklas för såväl 
natur- och kulturmiljö- som friluftsända-
mål, samt hur andelen hårdgjord yta i 
dessa miljöer fortsatt begränsas

 � hur energianvändningen ska 
effektiviseras för att på sikt minskas, hur 
förnybara energiresurser ska tas till vara 
och hur utbyggnad av produktionsan-
läggningar för fjärrvärme, solenergi, 
biobränsle och vindkraft ska främjas

 � hur hälso- och riskfrågor ska hanteras 
så att hälsosamma livsmiljöer kan 
uppnås i bebyggelseutvecklingen

15. Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald.

Sverige har åtagit sig att både bevara och 
nyttja den biologiska mångfalden på ett 
hållbart sätt, i enlighet med FN:s konven-
tion för biologisk mångfald.  
Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och 
djurliv” är en insats på nationell nivå för 
att bidra till detta mål.

Kommunens paroll ”Sölvesborg av natur-
liga skäl” innebär bl.a. att kommunen vill 
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Riksintressen
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Riksintressen

Områden av riksintresse ska säkerställas 
i olika planinstrument såsom översikts-
planer, fördjupningar av översiktsplanen, 
detaljplaner och områdesbestämmelser 
samt instiftande av natur- och kulturre-
servat. Det mellankommunala perspek-
tivet bör beaktas vid överväganden 
kring riksintressen, då riksintressen ofta 
sträcker sig över kommungränser.

Riksintressena i Sölvesborgs kommun 
beskrivs i separata avsnitt nedan.

Då ett område klassats som riksintresse 
betyder det att det har större betydelse 
än lokala allmänna intressen och att 
områdets värde och betydelse inte får 
skadas påtagligt. Riksintressen bedöms 
ha ett stort intresse även utanför den 
kommun de geografiskt finns i. Områ-
den av riksintresse ska prioriteras i den 
fysiska planeringen och de ska tydligt 
framgå i kommunens översiktsplan. Plan- 
och bygglagen föreskriver särskilt, att det 
av översiktsplanen ska framgå hur kom-
munen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena.

Hur riksintressena ska tillgodoses anges 
nedan under respektive riksintresse.

Avgränsningar av riksintresseområdena 
redovisas på Regleringskartan.

Den medeltida stadsplanen för Sölvesborgs  
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Många vackra byggnader återfinns här. 
Fotograf: Eijer Andersson

RIKSINTRESSEN



18

Riksintresse yrkesfiske

Kommunen vill aktivt verka för att mi-
nimera faktorer som har negativ miljö-
påverkan på uppväxtmöjligheterna för 
fiskbeståndet.

Områden av riksintresse för yrkes-
fisket. 
Inom riksintresseområdet för yrkesfiske 
får åtgärder inte vidtas som kan medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 
 
1.Hörvik, riksintresse hamnar för yrkes-
fiske.

2.Nogersund, riksintresse hamnar för 
yrkesfiske.

3.Området mellan inre trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt angränsande 
del av Hanöbukten. Ett flertal områden 
med skyddsvärda fiskbestånd.

3.1 Riksintresse Yrkesfiske, MB 3:5  

RIKSINTRESSEN

Hörvik

Nogersund

3
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3.2 Riksintresse Kulturmiljö, MB 3:6

RIKSINTRESSEN

Riksintresse kulturmiljö, K2 Sölvesborg

Motivering till riksintresset 
- Hamnstad grundad intill dansk riksborg, 
som tydligt visar senmedeltidens regel-
bundna torgstad med landsvägen infogad 
i gatunätet. 

- Stadens utveckling med handel och 
sjöfart under 1800-talet. 

- Stadens utvidgning under 1900-talet 
som ett fristående tillägg till den medel-
tida staden, på de tidigare stadsjordarna. 

(Taget ur det beslutade riksintresset)

Uttryck för riksintresset

Gatunät med stenbelagda gator och torg 
efter senmedeltida stadsplan. Högme-
deltida kyrka och småskalig bebyggelse, 
med tegeltäckta tak och till största del 
putsade fasader, som till övervägande 
del tillkommit efter en stadsbrand år 
1801. T.ex. bebyggelsen runt torget.

Kvarvarande ursprunglig tomtstruktur 
med boningshusen mot gatan och med 
magasin och uthus på gårdarna. Anlägg-
ningar från stadens sjöfarande han-
delstraditioner under mitten av 1800-ta-
let, som t ex dykalber (förtöjningsplatser) 
och magasinshus.

Synliga rester av vallgravssystem, 
borgkullen och ruinen av Sölvesborgs 
slott som var ett av de danska riksfästena 
under medeltiden. I samma område 
även senare bebyggelse från 1800-talets 
godsmiljö med ett corps-de-logi, förval-
tarbostad, allé samt stor ekonomibygg-

nad uppförd i sten.

Skans på ön Kaninholmen, sannolikt 
från slutet av 1600-talets krigsår. Intakt 
torgplats vid Hästtorget. Kustlandsvägen, 
den s. k Via Regia, som binder sam-
man torgstaden med slottet och var av 
avgörande betydelse vid anläggandet av 
såväl borgen som staden. Fattighus och 
stadsbebyggelse som visar på landvägens 
kontinuerliga användning som infartsväg 
fram till 1900-talets början.

”Nya Stadens” gatunät efter esplanadsys-
temets rutnätsplan från 1897 och 1910 
års stadsplaner. Trädplanteringar som 
bildar boulevard och alléer. Snedställda 
gatuhörn. Tingshus och järnvägsstation i 
motsatta ändar av Ungersgatans obrutna 
stråk. Natur- och smågatstensbelägg-
ningar. Kvarvarande bebyggelse från 
1900-talets början.
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3.3 Riksintresse  
Natur MB 3:6

Områden av riksintresse för naturvården.

NK2 Valjeviken – Sölvesborgsviken

NK3 Ryssberget

NK4 Listerlandet – Hanö

NK39 Lörbykusten

NK 2

NK 3

NK 4

NK 39

3.3 Riksintresse Natur, MB 3:6

Områden av riksintresse  
för naturvården

Översiktsplanen redovisar de områden 
som pekats ut som riksintressen för 
naturvården enligt miljöbalkens hushåll-
ningsbestämmelser i 3 kap 6§. Sådana 
områden ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön vilket 
innebär att planläggning, byggande 
eller andra exploateringsföretag bara 
kan komma ifråga om det kan ske med 
hänsyn till naturvärdena. 

NK2 Valjeviken – Sölvesborgsviken 
 Grunda havsvikar med låga betade mo-
ränöar.Området har en art- och individ-
rik häck- och sträckfågelfauna. På Valje 
halvö finns ädellövskog och hagmark 

med bl a artrik flora samt rödlistade 
svampar och vedinsekter.

NK3 Ryssberget 
Området innehåller bokskog av högt 
ekologiskt och kulturhistoriskt värde, 
samt stor betydelse för friluftslivet. Ett 
stort antal rödlistade arter förekom-
mer. Ryssberget har också välbevarade 
strandavlagringar som visar landskapets 
utveckling. Siesjöområdet innehåller Ble-
kinges mest utpräglade rikkärr. I området 
ingår även Skinsagylet med blockrik 
talusbrant och vildmarkskaraktär.

NK4 Listerlandet - Hanö 
Ett odlingslandskap med artrika na-
turbetesmarker och lövskogsbekläd-
da restberg. På Listerlandet finns ett 
grottsystem som saknar motsvarighet 
i landet, samt väl utbildade klapper-

stensfält och strandvallar. På Hanö 
finns bl.a. avenbokskog samt artrika 
buskmarker. Ett stort antal rödlistade 
arter förekommer inom området.

NK39 Lörbykusten 
Ett kustområde med välhävdade 
havsstrandängar och artrika buskmar-
ker, samt grunda havsbottnar.

RIKSINTRESSEN
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Natura 2000-områden

Tockens Natura 2000-område fastställdes 2006-01-27. 
Övriga Natura 2000-områden fastställdes 2005-09-09. 

Natura 2000 i Blekinge 
I Blekinge län finns totalt 184 st Na-
tura 2000-områden. 165 områden är 
utpekade enbart enligt habitatdirektivet, 
12 områden är utpekade enbart enligt få-
geldirektivet och 7 områden är utpekade 
hela eller delar av området enligt båda 
direktiven. 

Natura 2000-områdena ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada områdena vilket innebär att planläggning, byg-
gande eller andra exploateringsföretag bara kan komma ifråga 
om det kan ske med hänsyn till syftet med skyddet som beskrivs 
i bevarandeplanen för respektive område.

Den sammanlagda arealen för dessa 
områden är ca 28 000 hektar, varav ca 
10 000 ha är marina miljöer. Det inne-
bär att ungefär 4% av länets yta ingår i 
nätverket Natura 2000. Hälften av dessa 
Natura 2000- områden är samtidigt na-
tur- eller kulturreservat eller avsatta som 
biotopskyddsområden av Länsstyrelsen 
eller Skogsvårdsstyrelsen.

RIKSINTRESSEN

I Sölvesborgs kommun finns 20 st om-
råden. 
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FK1 Valjeviken-Ryssberget-Halen-
Raslången Genom sin mångformighet 
och frihet från större exploateringar är 
området synnerligen lämpat för särskilt 
vandringar, fritidsfiske och kanotsport. 
Väl utbyggda friluftsanläggningar.

FK2 Listerlandet-Hanö 
Den variationsrika naturen och det 
gamla kulturlandskapet ger ypperliga för-
utsättningar för natur- och kulturstudier, 
strövande, cykling, bad, båtsport och 
och fritidsfiske. Vägförbindelserna till 
området är goda. Hanö nås med turbåt 
från Nogersund.

Expansion av tätorterna bör tillåtas trots 
att aktuella ytor ligger inom riksintresse-
området för friluftsliv.

3.4 Riksintresse  
Friluftsliv, MB 3:6

3.5 Riksintresse 
Energiproduktion och Energidistribution, MB 3:8

Utpekade områden avser nya energiproduktions-  
områden via vindkraft.

1. Lörby och Vesanslätten

2. Taggen

3. Blekinge offshore

Mjällby

Norje

Hörvik

Sölvesborg

Nogersund

Pukavik

FK1

FK2

FK2

RIKSINTRESSEN

1

1

2

3
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Europaväg 22 
Bygglov utanför detaljplan inom ett 
område av 50 m på ömse sidor om 
vägområdet ska föregås av samråd med 
Trafikverket.

Riksväg 15 
Befintlig väg skyddas mot olämplig 
bebyggelse genom att bygglov utanför 
detaljplan inom ett område av 30 m på 
ömse sidor om vägområdet ska föregås 
av samråd med Vägverket.

Blekinge kustbana 
Kommunen stödjer strävanden för att 
förbättra säkerheten för järnvägstrafiken. 
Åtgärder som kan inskränka nuvarande 
möjligheter att utnyttja järnvägsspåret 
ska inte tillåtas.

3.7 Riksintresse  
Väg och Järnväg, MB 3:8

3.6 Riksintresse  
Rörligt friluftsliv, MB 4:2

Inom området skall turismens och fri-
luftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömning-
en av tillåtligheten av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp i miljön

RIKSINTRESSEN
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3.8 Riksintresse Sjöfart, MB 3:8

3.9 Riksintresse Totalförsvaret

Riksintresset för totalförvaret kan påver-
kas av uppförande av höga byggnads-
objekt som master och vindkraftverk. 
De kan utgöra flyghinder eller störa 
olika typer av kommunikationssystem. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglo-
värenden.

När det råder konflikt mellan försvars-
maktens intressen och övriga riksin-
tresseområden är det försvarsmaktens 
riksintresse som har företräde enligt 3 
kap. 10§ miljöbalken.

Farleden till Sölvesborgs handelshamn 
bör utgöra riksintresse för sjöfart. En 
farled till Karlshamns hamn (djup-
hamnsläge) utgör riksintresse för sjöfart 
och passerar genom Sölvesborgs kom-
muns östra del. Vattenanvändning som 
kan försvåra utnyttjandet av farlederna 
är olämplig.

RIKSINTRESSEN
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Riksintresse Geografiska bestämmelser, 
MB 4 kap. Blekinges kustområden och 
skärgård. (beslut: år 2001). RI-området 
omfattar hela Blekinges kuststräcka 
och skärgård utom området närmast 
Karlskrona

Turismens och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

Fritidsbebyggelse får endast komma 
till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Dock undantas 
fritidsbebyggelse som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov samt enkla 
fritidshus i närheten av  
tätortsregionerna

3.9 Riksintresse Geografiska bestämmelser, MB 4

RIKSINTRESSEN
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Regional  
samverkan 
och mellan-
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intressen



27

REGIONAL SAMVERKAN OCH MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Regional samverkan och 
mellankommunala intressen

Följande intresseområden 
betraktar Sölvesborgs 
kommun som mellankom-
munala angelägenheter:

4.1 Kommunikationer 
Kommunikationer är alltid en viktig 
mellankommunal fråga. Behov finns att 
stärka regionens kontaktmöjligheter bl.a. 
med Öresundsregionen. Att bygga upp 
ett regionalt resesystem som ger goda 
möjligheter för alla att arbetspendla och 
att resa för att nå service mm inom ett 
större område än kommunen är också en 
viktig fråga. 

 
E22 
E 22 är förutom att vara en viktig na-
tionell väg också en regional trafikled 
i Blekinge. De trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna på E22 som håller på att ge-
nomföras är väl investerade pengar 

Järnväg 
Blekinge Kustbana är ett gemensamt 
intresse för Blekinges kommuner både 
för kontakter med Öresundsregionen, 
kopplingen till södra stambanan och för 
arbetspendling inom regionen.

Sydostlänken är en föreslagen ny bana 
för gods- och persontrafik mellan Älm-
hult - Karlshamn som är utpekat som 
riksintresse för kommunikationer. Den 
kopplar samman Blekinge kustbana 
med södra stambanan. En förstudie 
har utförts. Om förslaget blir verklighet 
passerar sydostlänken genom de norra 
kommundelarna. 

 
Flyg 
Kastrup, Ronneby och Kristianstads 
flygplatser är av regionalt intresse. 
Flygplatsernas möjlighet att utvecklas 
samt möjligheten till snabba anslutande 
kommunikationer är därför en fråga som 
berör även Sölvesborgs kommun.

 

Kollektivtrafik 
lokalt – regionalt 
Förbättrad reskvalitet är en viktig mel-
lankommunal fråga. 

4.2 Grund- och kust-
vatten 
Sölvesborg har en hel del vatten av god 
kvalitet och kvantitet. Därutöver finns 
det vatten med problem såsom övergöd-
ning, reglering, miljögifter och liknande. 
I länsstyrelsens klassning av sjöar, vat-

tendrag och kustvatten har åtgärdsförslag 
tagits fram med syfte att förbättra vatten-
kvaliteten till år 2015, 2021 eller 2027. 

Norra delen av kommunens kustområde 
är försurningskänsligt genom att berg 
och jordtäcke domineras av svårvittrade 
mineral med dålig buffringsförmåga. 
Jordbruket är omfattande i den södra 
delen av kustområdet, vilket kräver god 
tillgång på vatten. 

Vesan var från början ett sund som av-
skilde Listerlandet från fastlandet. 

  Avvattningsområden

KARLSHAMN

BROMÖLLA

OLOFTSRÖM
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När landhöjningarna höjde det omgi-
vande landet blev det till en insjö och 
vattensamling. Området är låglänt och 
för att hålla vattnet borta används idag 
pumpar. Eftersom stora delar av Vesan 
ligger under havsnivån, pumpas det ut ca 
8 miljoner kubikmeter vatten varje år i 
Östersjön för att hålla marken torr.

Östra och Västra Orlundsån mynnar från 
sjön Orlunden och rinner ner genom 
Vesanområdet. Sjöarna inom området 
har svagt surt vatten. Omkringliggande 
jordbruksmark använder åarnas vatten 
för omfattande bevattning  regelmässigt 
inom framförallt Vesanområdet, som 
även innefattar ett stort dikningsföretag. 
Frågorna kring åarna och vattenkvalite-
ten bevakas av Blekingekustens vatten-
vårdsförbund och Vattenmyndigheten för 
Södra Östersjön. 

Lörbybäcken, Sölvebäcken och Sire-
torpsbäcken tillhör Vesans vattensystem. 
Vattnet i åarna används till stor del för 
bevattning och mynnar ut i Östersjön. 

Grundsjön har bland annat stora värden 
vad gäller friluftsliv och fiske. Området 
kring Skinsagylet ingår i det europeiska 
naturvårdsnätverket Natura 2000. 

Kommunen delar Silletorpsån med Bro-
mölla kommun. Gränsen går mitt i ån. 
Silletorpsån mynnar från Siesjö och vi-
dare ut i Östersjön. Siesjö är ett fågelrikt 
område och omfattas av naturreservat. 

Transporter av närsalter till havet mäts 
endast i ett av  de mindre vattendragen, 
Hörviksbäcken. Bäcken finns i ett jord-
brukstätt område. 

Pukaviksbukten är ett Natura 2000 om-
råde Buktens vattenkvalitet är därför en 
gemensam fråga för samtliga vattendrag 
som mynnar i viken samt deras avrin-
ningsområden. 
 
 

4.3 Avfallshantering 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) är ett 
gemensamt bolag för avfallshanteringen 
i västra Blekinge. Bolaget har till uppgift 
att samordna avfallshanteringen i de tre 
kommunerna Karlshamn, Olofström samt 
Sölvesborg.

4.4 Vindbruk 
Såväl landbaserade som havsbaserade 
vindkraftverk kan bli en mellankom-

REGIONAL SAMVERKAN OCH MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

munal fråga. Det kan finnas ett behov av 
gemensamma studier och utredningar för 
vissa områden. 

4.5 Kustzonen 
Problematiken i den relativt tätt befol-
kade kustzonen där många motstående 
intressen måste vägas samman är gemen-
sam för Sölvesborg och grannkommu-
nerna Karlshamn och Bromölla. 
Sölvesborgs kommun ställer sig positiv 
till att gemensamt utarbeta riktlinjer och 
ta fram fördjupade översiktsplaner för 
kustområdet. Kustkommunerna i länet 
arbetar med att ta fram en havsplan. 
 
 

4.6 Turism
Inom turismnäringen kan det finnas 
möjligheter att utveckla samarbete med 
grannkommunerna t.ex. när det gäl-
ler cykel- och ridleder på Ryssberget. 
Utökade möjligheter till ekoturism och 
upplevelser knutna till de unika miljö-
erna, växt- och djurlivet och geologin 
kan skapa arbetstillfällen. 

4.7 Farleder 
Djuphamnen i Karlshamn är av riksin-
tresse för kommunikationer och en viktig 
nod för Östersjöhandeln. I de planer som 
upprättas och beslut som tas enligt plan- 
och bygglagen och miljöbalken avses 
influensområdet för farleden till och från 
Karlshamns hamn. Den skall beaktas 
för att säkerställa farledens funktion och 
dess utmärkning.  

4.8 Näringsliv  
Större handelsetableringar i närliggande 
kommuner påverkar den egna kom-
munens handel. Någon form av samar-
bete och diskussion med kringliggande 
kommuner efterfrågas för att utveckla en 
diskussion om handelsfrågor som kan 
gagna närliggande kommuner positivt. 
Kommunens egna handelsfrågor kan få 
konsekvenser utanför kommungränsen. 

4.9 Övriga frågor 
Sölvesborgs kommun samverkar allt mer 
med andra kommuner. Några exempel 
på detta kommer här: 
 
Gymnasieförbundet Bromölla– 

Sölvesborg är ett kommunalförbund 
med uppdrag att svara för gymnasie- och 
vuxenutbildning i de båda medlemskom-
munerna.

Miljöförbundet Blekinge Väst är ett kom-
munalförbund för de tre kommunerna i 
västra Blekinge som ansvarar för tillsyn 
och kontroll enligt miljö- och hälsos-
kyddslagstiftningen.

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 
kommunalförbund som bildats gemen-
samt för Karlshamns, Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner.
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I detta kapitel redovisas 
allmänna intressen som 
ej är riksintressen (huvud-
sakligen av regional och 
lokal betydelse) 

5.1 Grönstruktur 
Grönstrukturen är viktig för tätorterna. 
Det behövs grönska, men det är inte 
bara kvantiteten utan också kvaliteten 
som är av betydelse för nära och daglig 
upplevelse. Det måste finnas stråk och 
länkar till stora gröna ostörda områden 
för djupare rekreation/ återhämtning och 
möjlighet måste finnas att färdas med cy-
kel eller till fots från tätorternas centrala 
delar ut till dessa målpunkter. 

Målpunkter i Sölvesborg är bl.a. 

- Tredenborg

- Ryssberget 

- Sandviken. 

God tillgång till grönområden är också 
en förutsättning för kretsloppsanpass-
ning av stadens behov bl.a. genom att 
vegetationen tar upp stoftpartiklar från 
vägtrafiken (förbättrat PM10-värde) och 
skapar utrymme för bl.a. lokalt omhän-
dertagande av dagvatten. Därför ska de 
grönstråk som presenteras på mark- och 
vattenvändningskartan till denna över-
siktsplan samt de grönområden som om-
nämns i Grönstrukturplanen, förtydligas 
och förbättras så att dessa målsättningar 
kan infrias.

• De gröna områdena såväl inom 
tätorterna som mellan bebyg-
gelseområdena ska utvecklas och 
förädlas. I Sölvesborg ska grönstruk-
turen utvecklas enligt Grönstruk-
turplan Sölvesborg. Målsättningen 
är att skapa goda förutsättningar för 
närrekreation med stor biologisk 
mångfald och stor tillgänglighet. 
Skyddet av värdefulla natur- och 
kulturområden ska förbättras.

• För att öka tillgängligheten till de 
tätortsnära rekreationsområdena bör 
de grönstråk som denna översikts-
plan och grönstrukturplanen före-
skriver utformas på ett trafiksäkert 

Allmänna intressen

Bokskog på Ryssberget. Fotograf: Jonte Göransson

Tätortsnära rekreationsområden 
Tillgången till rekreations- och ströv-
områden i anslutning till kommunens 
tätorter är god. Allemansrätten ger härvid 
en frihet att under ansvar utöva fritids-
aktiviteter. Exempel på denna möjlighet 
är Valje och Listers huvud, Ryssberget, 
samt stränderna längs havskusten.

Möjligheterna att vistas i en grön omgiv-
ning i bostadsområdena i städerna, har 
minskat under de senaste decennierna.  
För äldre som har svårt att gå eller för 
vissa funktionshindrade är tillgången till 
en bra och tillgänglig gård i bostadsom-

rådet väsentligt för hälsan.

Det är angeläget att våra grönområden 
har låga bullernivåer och är säkra och 
upplevas trygga; dvs få bättre belysning 
så att att omgivningen är lätt att över-
blicka. Kommunen kan aktivt planera för 
tillgången till en grön miljö i bostadens 
närhet och i staden som helhet genom 
att i den översiktliga planeringen ta 
fram ett grönstrukturprogram, vilket 
Sölvesborgs kommun gjort i denna 
översiktsplaneprocess. (Äldres miljöer för 
fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, 
2008:35)

Barns behov av att vara ute 
Barns grovmotorik och koncentrations-
förmåga påverkas positivt av utevistelse. 

Det finns samband mellan utevistelse 
hos förskolebarn och minskning av 
antalet infektioner och stressrelaterade 
tillstånd. Mycket tyder på att det finns 
samband mellan minskad allergiföre-
komst hos barn och utevistelsens längd, 
liksom mellan utevistelse och förmågan 
hos barn att hantera konflikter. Källa: 
Statens folkhälsoinstitut (2008). Förskola 
– betydelse av utevistelse. 

sätt. I första hand kan de existe-
rande stigsystemen lyftas fram och 
utvecklas. På detta sätt tillgodoses 
ekologiska,  miljömässiga behov, 
rekreativa och sociala behov.

• En analys bör göras över vilka 
områden som har god respektive 
mindre god tillgång på närströvom-
råden. De stråk och stigar som loka-
liseras bör utvecklas så att det finns 
stigar som tillfredställer behovet hos 
en bred användargrupp. Arbetet 
med att få ut information om befint-
liga stigsystemen i närströvområden 
och inventering av användningen 
och behovet av dessa är något som 
bör ske fortlöpande.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN
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Enligt Boverkets riktlinjer räknas upp till 
500 m från bostaden till lekplats som 
nära.

Viktigast för vardagsupplevelsen är i 
regel de delar som ligger inom en radie 
på ca 100-500 meter från bostaden.

För barn mellan 5-12 år är det i regel 
grönstruktur inom ca 100-200 meter från 
bostaden som är mest betydelsefulla för 
leken.  
 
Källa: Bostadsnära natur, Boverket 2007

 
Faktorer som avgör hur många och vilka 
användargrupper som utnyttjar grönom-
rådena är bland annat: 

 � Kvalitén för användaren/ 
områdets attraktivitet 
Det som lockar besökaren är t ex 
naturtyp, variation i upplevelse, 
utsikter, avskildhet, möjlighet till  
möten m.m.

 � Avståndet 
Är det minuter till området eller är det 
mer?

 � Nåbarhet och tillgänglighet 
Transportmedel som krävs för att nå 
området? Är området lättillgängligt? 
Erbjuds regelbundna platser för vila? 

 � Barriärer 
Vilka barriärer (både fysiska och 
psykologiska) behöver övervinnas för 
att nå området och vilka finns inom 
området. 

Sölvesborg

I kommunen finns flera fina och större 
rekreationsområden och naturområden 
som i dagsläget är målpunkter för en 
bred användargrupp. Mycket uppskat-
tade är Skinsagylet, Södra Ryssberget, 
Valjehalvön, Nabbarna, Listershuvud 
och Stiby backe. Alla dessa områden har 
en god till mycket god tillgång på olika 
leder och stigar samt en attraktivitet och 
variation i natur som lockar besökarna. 
Vidare erbjuder även dessa platser i de 
flesta fall parkeringsmöjlighet, grill- eller/
och samlingsplatser, utkiksplatser med 
mera. 

Mindre utnyttjat av allmänheten är 
den mellersta delen av Ryssberget och 
östkusten. Mellersta delen av Ryssberget 
har inte samma nåbarhet som områdena 

söder och norr här om. Å andra sidan ger 
detta utrymme för en mer fri rekreation.

Mellersta delen av Ryssberget brukas 
med största sannolikhet även som när-
strövsområde av de boende runt om. 

Östra kusten är mer bebyggd och od-
lingsjorden sträcker sig närmare kusten. 
Tallskogen är mer dominerande här i 
kustområdet och dess värde som natur-
typ skattas inte lika högt som ädellövsko-
garna eller hagmarkerna. Östra kusten är 
ändå en viktig del i rekreationsområdet 
då den vattennära rekreationsmöjlighe-
ten alltid är uppskattad och viktig del i 
mångas rekreation. Vidare ger kuststräck-
an det rörliga friluftslivet en möjlighet att 
nå Listers huvud från norr.

De centrala delarna av kommunen 
utgörs till stor del av odlingsmark vilket 
i många fall kan försvåra rekreationsmöj-
ligheterna då odlingsmark under lång tid 
av året inte allemansrättligt tillgänglig. En 
del söker även en varierad miljö att röra 
sig i vid rekreation.

Ett sätt att underlätta för rekreation är att 
arbeta ihop med markägarna och försöka 
skapa leder eller stråk där friluftslivet 
kan röra sig utan att skada jordbrukets 
odlingar.

Sölvesborgs kommun har tagit ett steg 
mot att uppmärksamma och tydlig-
göra närströvområdena runt tätorten 
Sölvesborg i och med inrättandet av 
Stadsvandringsleden där man ville lyfta 
fram närströvområden och de stigar och 
naturtyper som finns tillgängligt i anslut-
ning till Sölvesborg. Bra är om närströv-
områderna kan fungera som en länk och 
port till de mer avlägsna målpunkter som 
vissa naturområden utgör.

Grönstrukturplan för Sölvesborgs  
kommun  
En kommunomfattande grönstrukturplan 
har utarbetats under 2008 och reviderats 
efter det. Syftet med grönstrukturplanen 
är att ge en översiktlig sammanfattning 
och beskrivning av kommunens grön-
struktur samt en analys och ett utveck-
lingsförslag för grönstrukturen.

Stråk och samband 
Det är av stor vikt att försöka skapa en 
sammanhållen grönstruktur för såväl 
flora, fauna och friluftsliv. Det är därför 
viktigt att få en klar bild av hur grönst-
rukturen ser ut, vilka viktiga stråk som 

finns och vilka som behöver utvecklas. 
Sölvesborg kommuns omges till 2/3 av 
vatten, endast i norr och nordväst har 
kommunen kontakt med kringliggande 
landområde. Detta leder till att grönst-
ruktur på fastlandet i söder och sydöst är 
mycket känsligare och löper större risk 
att isoleras med utarmning av flora och 
fauna som konsekvens.

Ryssberget 
Ryssberget bildar en grön korridor in i 
kommunen för både fotvandrare, fauna 
och flora. Denna kontakt med omkring-
liggande natur i andra kommuner och 
stråket som Ryssberget bildar i Sölves-
borgs kommun är av yttersta vikt att be-
vara. Vidare är de två Natura 2000-om-
rådena och naturreservaten ännu idag 
sammanbundna med varandra vilket 
ökar dess chanser att utvecklas och bi-
behålla sina kvalitéer. Utmed Bjäraryds-
vägen, främst Hålabäck upp till Bjäraryd 
men även vidare upp till Kylinge, har 
den småskaliga odlingen och jordbruket 
skapat ett mosaiklandskap.

Övergången mellan Ryssbergets skogs-
landskap och det vidsträckta odlingsland-
skapet österut får här en övergångszon 
där hagar, fruktodlingar, ängar, lövskog, 
tallskog och bebyggelse vävs samman. 
Detta mosaiklandskap håller ännu 
samman Ryssberget och skogsområden 
öster om Bjärarydsvägen. En utmaning 
i framtiden kommer att bli hur bygden 
ska utvecklas och vara levande samtidigt 
som detta mosaiklandskap ska kunna 
behållas utan att framtida exploatering 
förstör dess värde.

Ryssberget bildar en visuellt mycket 
synlig bakgrund och ryggrad i det annars 
relativa flacka och öppna landskapet. 
Från odlingsslätten ger bergsryggen en 
karaktäristisksiluett vars närvaro är ett 
viktigt element i landskapet.

Restbergen i söder 
I söder urskiljs ett stråk vid kusten 
där restbergen är mer trädbeklädda, 
främst av ädellövskog men även en del 
skyddsskog av tall. Dessa bildar större 
öar som sammanfogas av ett heterogent 
och relativt småskaligt stråk av betsmar-
ker, havsstrandängar, buskmarker och 
mindre skogsområden. Tre naturreservat 
återfinns i detta område: Listershuvud, 
Stibybacke och Hjärthalla.
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Stråk och samband

 Mer eller mindre sammanhängande stråk som kan skönjas i landskapet. Pilarna i kartan visar rörelse- och kontaktrikt-
ningar. 
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Korridorer och barriärer

Figur 5. Korridorer och barriärer i landskapet som påverkar föutsättningarna för växt- och djurlivet.
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Sölvesborg

Figur 6. Värdekärnor och befintliga grönstråk samt stråk som bör utvecklas.
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Hällevik-Nogersund

Figur 7. Värdekärnor och befintliga grönstråk samt stråk som bör utvecklas.
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Friluftsliv

Friluftsliv och folkhälsa

Figur 8. Kommunens största rekreativa värden är knutna till skogs- och övergångszonerna i kartbilden ovan.
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Sandviken, en av de finaste sandstränderna i Blekinge.

Områdenas placering nära kusten, 
deras varierande naturtyper, vyerna de 
erbjuder och tillgängligheten gör att de 
är mycket omtyckta för rekreation. Även 
nabbarna som är en del av det södra strå-
ket används flitigt som rekreationsområ-
de. Grönstrukturen som binder samman 
dessa områden är en mycket viktig del i 
den rekreativa upplevelsen. Den ger en 
helhet och en upplevelse av en samman-
hållen natur att röra sig igenom. Vidare 
är just kontakterna mellan olika områden 
av yttersta vikt för flora och fauna.

Kuststräckan i öster 
Det södra grönstråket knyter an till det 
östra grönstråket som sträcker sig från 
Listershuvuds norra del upp längsmed 
kusten till Norje. Även detta stråk är 
relativt mosaikartat, men de skogspartier 
som finns domineras mer av skyddssko-
gar av tall. Trots att avsnitt av ädel-
lövskog kan återfinnas här är det just 
tallen och avsaknaden av höjderna i 
landskapet, restbergen, som ger området 
en karaktär som skiljer det från det södra 
grönstråket. Naturreservatet Spraglehall 
finns i detta område. Detta område har 
inte lika hårt rekreationstryck vilket kan 
bero på att tallmarkerna inte skattas lika 
högt som exempelvis rekreation bunden 
till lövskogar. Stråket längs med östkus-
ten bryts av Norje tätort och de större 
odlingsmarkerna som sträcker sig ut mot 

kusten. En barriär mellan östkustens stråk 
och naturområdena i de norra delarna av 
kommunen bildas. 

Fritidsanläggningar 
I kommunen finns ett varierat utbud av 
olika fritidsanläggningar såsom t.ex.: 
idrottsplatser inkl fotbollsplaner och 
konstgräsplan, idrottshallar – och salar, 
ytor för spontan idrott,  tennisbanor, 
ishall , motionsspår och vandringsleder, 
simhall, tempererade utomhusbassänger, 
friluftsbad, småbåtshamnar samt bra sam-
lingslokaler. Föreningslivet driver också 
egna anläggningar såsom: skjutbanor, 
ridhus, golfbana, bangolfanläggning och 
friluftsanläggningar.

Bad 
Sölvesborg har åtta mil kust, här finns 
därför många möjligheter till havsbad. 
Badplatser finns bl.a. i Tredenborg, 
Sandviken, Hällevik, V Torsö, Hörvik 
och Norje. Sandviken är en populär bad-
strand med en av de finaste sandstränder-
na i länet. Näsnabbarna är fina strövom-
råden i anslutning till badplatsen. Under 
sommarmånaderna finns även möjlighet 
att bada i de tempererade utomhusbas-
sängerna i Hälleviksbadet.  
 
Fiske 
Inom kommunen finns mycket goda 
möjligheter och förutsättningar för ett 

bra fritidsfiske såväl i havet som i insjö. 
I Grundsjön sker det regelbunden isätt-
ning.

Föreningsliv 
Fritids- och kulturkontorets förenings-
register omfattar idag (2015) ca 150 
föreningar.

Fritidshamnar 
Havet karaktäriserar på många olika sätt 
Sölvesborg.  Administrationen av de ca 
1.000 båtplatser som finns i kommunen 
sker genom föreningslivet (båtklubbar). 
Till detta finns även ca 500 båtupplägg-
ningsplatser på land.

Motionsspår, vandrings- och cykel-
leder 
Kommunens mångfald av naturmiljöer 
tillsammans med fasta motionsanlägg-
ningar skapar förutsättningar för aktivite-
ter till gagn för hälsa och livskvalité.

Inom kommunen finns motionsspår med 
elbelysning.

Blekingeleden startar/slutar i Sölves-
borgs kommun, vilket även Skåneleden 
gör. Vilket innebär att från Sölvesborg 
kan man vandra till Torekov alternativt 
Kristianopel.

Flera cykelleder passerar genom Sölves-
borgs kommun.Sverigeleden. 260 mil, 
går genom hela Sverige från Helsingborg 
till Karesuando.
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• Sydostleden. En 30 mil cykelled 
mellan Simrishamn - Växjö.

• Cykelspåret. 235 mil från Ystad till 
Haparanda längs ostkusten.

God hälsa i boendemiljön 
Det är rimligt att kräva att man ska må 
bra där man bor, att hälsan och säker-
heten inte ska påverkas negativt av t.ex. 
omgivningsbuller, radon, osunda bygg-
nadsmaterial, tekniska system, bostads-
utformning och brister i närmiljön. Då 
lägen för nya bostäder ska bedömas som 
lämpliga ur hälsosynpunkt handlar det 
främst om att beakta störningar i utemil-
jön som kan komma att påverka boende 
i den planerade bostaden.

Grönstrukturen är nödvändig för män-
niskors hälsa. Trädens lövverk både i 
gatumiljöer och i rekreationsområden 
spelar stor roll för att binda partiklar och 
producera syre. Det är viktigt att främja 
närheten till grönområden och oförstörda 
naturmiljöer för att på så sätt främja re-
kreation och hälsa. Barn behöver lekytor 
i närheten av bostaden och skolan. Ung-
domar behöver tillgång till olika typer av 
ytor för varierad  fysisk aktivitet. 
 
Kommunen vill främja närheten till grön-
områden och oförstörda naturmiljöer för 
att på så sätt främja rekreation och hälsa.

 
Antal meter mellan bostad och lekplats 
bör, i kommunens fem prioriuterade 
tätorter, ej överstiga 500 meter.

Närströvområden bör, i kommunens fem 
prioriterade tätorter, finnas inom en radie 
apå ca 300 meter från bostaden.

Naturytor för lek bör finnas inom ca 200 
meter från bostaden.

Tillgänglighet - användbarhet 
Sölvesborgs kommun vill verka för att 
öka tillgängligheten för funktionshindra-
de såväl inomhus som utomhus. 

- kommunens viljeriktning är att tätorter i 
Sölvesborgs kommun, så långt som möj-
ligt, ska vara tillgängliga för alla. Man 
ska kunna nå de platser man vill besöka 
på ett tryggt och bekvämt sätt. 

- i delar av Sölvesborgs stadskärna ska 
motorfordonstrafiken röra sig på de gåen-
des och cyklandes villkor och utform-

ning av trafiksystemet ska ske utifrån 
detta.

- konsekvensbedömning ska göras i alla 
detaljplaner vad avser fysisk, social och 
psykologisk (trygghet) tillgänglighet. 

 
Att ha tillgång till allmänna lokaler, när-
rekreationsområden, badplatser etc. som 
är tillgänglighetsanpassade för funktions-
hindrade höjer livskvaliteten och ger ett 
mervärde för alla kommuninvånare.

Fysisk tillgänglighet 
Vid planering bör följande behov tillgo-
doses: 
-Närhet till trafiksystem

-väl utbyggt trafiksystem som möjliggör 

-byte till annat transportsätt

-god fysisk utformning samt enhetligstan-
dars och beläggning som genererar god 
trafiksäkerhet, trafikmiljö, framkomlighet 
och komfort. 

-hela reskedjan bör ha en generell till-
gänglighet och användbarhet.

Social tillgänglighet 
Vid planering bör följande behov tillgo-
doses:

- välplanerad bebyggelse så att folktom-
ma platser och baksidor undviks

- välplanerad bostadsbebyggelse för alla 
åldersgrupper, som ger möjlighet till 
kontakt mellan generationer

- bebyggelse i form av boende och verk-
samheter i rik variation och integration. 

god utformning av den offentliga miljön 
så att möjlighet till möten ges, speciellt 
gäller detta stadskärnan och stadscen-
trum.

Psykologist tillgänglighet 
Den fysiska miljön ska planeras så att 
man oavsett ålder och kön förstår och vå-
gar använda den.  
Vid planering bör följande behov 

tillgodoses:

- god säkerhet, trygghet och trevnad så 
att människor vill använda gator, torg 
och parker, t ex genom bra belysning i 
utsatta lägen. 

- god orienterbarhet

- enkla och tydliga trafikmiljöer.

- låga bullernivåer

- låga avgashalter

Organisatorisk tillgänglighet 
Inom kommunen bör det finnas goda 
resmöjligheter även för dem som står 
utan eget färdmedel.  
Vid planering bör följande behov tillgo-
doses:

- kollektivtrafiksystem som fungerar för 
alla grupper

- närhet till hållplatserna 

Trygghet/Säkerhet 
Sölvesborgs kommun har ambitionen att 
stärka tryggheten i stads- och tätortsmil-
jöer. 
Att tänka på vid utformning av fysiska 
miljöer för att motverka brottslighet. 

- Skapa överskådlighet och synlighet

- Undvika en stadsmiljö med slutna 
fasader.  

Jämställdhet 
Kommunens viljeriktning är att ta fram 
ett förbättrat planeringsunderlag för 
jämställdhetsfrågor som kan ligga till 
grund för planering av bostadsområden, 
kollektivtrafik, utbildning, näringslivet, 
förskolor mm. 
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5.2 Vatten- och avlopps-
försörjning samt dag-
vattenhantering

Vatten 
Kommunens vattenförsörjning är baserad 
på uttag av grundvatten. Uttaget uppgår 
till ca 2 miljoner m3/år varav c:a 100 000 
m3 levereras till angränsande delar av 
Bromölla och Karlshamns kommuner.  
Tillgången till högklassigt dricksvatten är 
av utomordentligt stor vikt för kommu-
nens utvecklingsmöjligheter. De kom-
munala vattentäkterna måste skyddas från 
alla potentiella föroreningskällor, genom 
att väl tilltagna skyddsområden/zoner 
tillskapas t ex genom att inrätta vatten-
skyddsområden. Olämplig markanvänd-
ning inom infiltrationsområden ska inte 
tillåtas. Det lokala vattenuttaget i kom-
munen för dricksvatten, industriändamål, 
bevattning och djurhållning måste hållas 
under kontroll så att kloridhalterna inte 
ökar. Risken för förhöjda nitrathalter, som 
har observerats, måste minimeras. Detta 
kräver insatser från djurhållarnas sida 
samt en fortlöpande kontroll. Skydds-
områden för framtida och existerande 
vattentäkter bör skapas. Tar man ut för 
mycket grundvatten finns risk för saltvat-
teninträngning, i synnerhet i kustnära 
områden.

En restaurering av våtmarker och/eller 
skapande av fördröjningsdammar i an-
slutning till kommunens viktigare vatten-
drag skulle fungera som en näringsfälla 
och resurs för bevattning.

Vid en stor utbyggnad av bostäder och 
verksamheter i kommunen kan vattentill-
gången vara en begränsande faktor. Med 
en utbyggnad av bostäder enligt plan-
förslaget måste dricksvattenkapaciteten 
utredas samt skadeförbyggande åtgärder 
föreslås.

Två exempel på lösningar kan vara

 � att överföra vatten från angränsande 
områden

 � att optimera jordbrukets vattenan-
vändning. 
 
De största hoten mot vattenförsörjning-
en är överuttag, övergödning, felaktig 
användning av bekämpningsmedel samt 
trafiken.

Det finns ett behov av att skydda kom-
munens vattentäkter och arbete pågår för 

att säkerställa detta.

Bufferteffekten som de nu utdikade våt-
markerna i kommunen tidigare haft, gör 
flödena till Östersjön generellt snabbare 
vilket gör systemet mer sårbart idag än 
tidigare. Lokalt omhändertagande av dag-
vatten (LOD) och anläggande av dammar 
har dock gjort stor nytta i Sölvesborgs 
kommun. 

I den omfattning det är möjligt bör våt-
marker återskapas för att reducera flöden 
av kväve och fosfor till havet. I anslutning 
till Siretorpskanalen, bör våtmarker/alg-
bassänger skapas av samma skäl. 

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

Spillvatten 
Kommunens omhändertagande av 
avloppsvatten sker via spill- och dagvat-
tenledningar från ca 5500 abonnenter. I 
ledningssystemet ingår många pumpsta-
tioner. Avloppsvattnet renas i renings-
verk, mekaniskt, biologiskt och kemiskt, 
innan det avleds till Östersjön. Slam 
från avloppsverken slutbehandlas i en 
särskild anläggning kallad vasstorkbädd 
utmed Hälleviksvägen mellan Sölve och 
Mjällby.

Ett område norr om Nogersund har 
reserverats i översiktsplanen för en utök-
ning av Nogersunds avloppsreningsverk. 
Verket har ett gynnsamt läge vad gäller 
påverkan på landskapsbild, god vat-
tengenomströmning vid utsläppspunkten. 
Placeringen är också gynnsam i förhål-
lande till förhärskande vindriktning för att 
minimera ev. olägenheter i form av lukt, 
flugor m.m. för befintliga bostäder.

Dagvatten 
Östersjön och vattendragen belastas av 
näringsämnen och miljöskadliga ämnen, 
som till stor del transporteras med dag-
vattnet. Det är därför viktigt att minska 
föroreningarna i dagvattnet och försöka 
undvika att föroreningarna når kusten.

Förslag till huvudprinciper för kommu-
nens dagvattenhantering:

Dagvattensystemen i Sölvesborgs kom-
mun ska avleda regnvatten på ett säkert, 
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt 
så att invånarnas säkerhet, hälsa och eko-
nomiska intressen inte hotas, till exempel 
genom att motverka översvämningar, 

säkerställa framkomligheten i trafiken 
och förhindra sjukdomar. Dagvattnet får 
inte försämra vattenmiljön. 
Detta kan uppnås genom att:

• Åtgärder sätts in mot föroreningarnas 
källor, så långt det är tekniskt, eko-
nomiskt och juridiskt möjligt. 

• Dagvattnet i bebyggd miljö hanteras 
eller separeras så att mark och sjöar 
kan tillföras så mycket vatten som 
möjligt, utan att belastningen av 
föroreningar når kritiska nivåer. En 
recipients behov av nytt vatten och 
dess känslighet för föroreningar ska 
vägas mot varandra.

• Förorenat dagvatten, som inte kan 
tas emot av en viss recipient, renas 
lokalt eller ledas till mindre känsliga 
recipienter.

Allra bäst och mest hållbart är att ta bort 
föroreningarna redan vid källorna, innan 
de når sjöar och vattendrag. Det är ett 
långsiktigt arbete men i längden mest 
kostnadseffektivt. 

För att förverkliga strategin kan kommu-
nen

 � Informera fastighetsägare, företag och 
allmänheten.

 � Bedriva en målmedveten detaljplane-
ring och bygglovgivning och kräva 
anslutning till kommunal avlopps-
anläggning där det är möjligt.

 � I samband med planering av nya 
exploateringsområden samt vid 
om- och nybyggnad av kommunens 
egna fastigheter, trafikanläggningar och 
parker, komplettera dagvattensystemet 
med möjlighet till fördröjning av 
dagvattnet t.ex. i form av dammar eller 
diken. 
 
En gemensam vatten, avlopps- och 
dagvattenstrategi för kommunens 
förvaltningar och bolag bör utarbetas. 
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Sölvesborg energi:s karta över planerad VA-utbyggnadnad fram till år 2025. Gröna områden visar områden som är 
aktuella att bygga ut inom tidsperioden och de röda visar områden som ej är aktuella för utbyggnad innan 2025.

5.3 Avfallshantering 

En gemensam avfallsplan har antagits 
av respektive kommunfullmäktige. 
Nuvarande avfallsplan antogs 2009 och 
innebär i korthet följande: 

Utsorterat brännbart avfall från hushål-
len (samt industriavfall som sorteras ut 
som brännbart) skickas i dag till god-
kända förbränningsanläggningar där det 
används för att producera fjärrvärme och 
elenergi. Hushållens matavfall rötas på 
VMAB:s anläggning i Mörrum. 

Förpackningar samlas in på återvinnings-

stationer och återvinningscentraler och 
genom fastighetsnära insamling. FTI AB 
ansvarar i nuläget för driften av återvin-
ningsstationerna. 

En återvinningsstation i VMAB:s regi 
finns i Sölve.

5.4 Energiförsörjning
Den övergripande målsättningen i 
kommunens klimatstrategi är att minska 
användningen av fossila bränslen.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN

Energiproduktion 
Lokal energiproduktion har blivit allt 
vanligare till följd av en miljöanpassning 
av landets energiförsörjning. Energipoli-
tikens långsiktiga målsättning är att skapa 
ett ekologiskt hållbart energisystem, 
vilket planeras ske dels genom energibe-
sparande åtgärder, dels genom miljö-
vänlig produktion av el och varme från 
förnyelsebara energikällor.

I Sölvesborgs kommun finns, genom till-
gången till stora åkerareler, relativt stora 
energipotentialer i jordbrukets grödor 
och gödselhantering samt stor potential 
till vindkraftsproduktion i det vindrika 
kust- och slättområdet.
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Vindkraft

Sölvesborgs kommun har bra vindlägen. 
Större delen av kommunens yta kan 
erbjuda mer än 6,5 m/s i genomsnittlig 
vindstyrka, vilket anses vara tillräckligt 
goda förhållanden för att investera i 
större vindkraftsanläggningar.

De områden som pekas ut som lämp-
liga för vindkraft (se vindbruksplanens 
kartor) ska skyddas mot att tillkommande 
bebyggelse i omgivningarna minskar 
potentialen för vindkraft. Inom 500 
meter från dessa ytor ges inte bygglov till 
nya bostäder. Inom 1000 meter görs en 
särskild bedömning av om tillkommande 
bebyggelse hindrar vindkraftsintresset. 
Inom områden som är lämpliga för vind-
kraft ska vindenergin användas optimalt. 

Ytor som bedömts lämpliga för yt-
terligare vindkraftsanläggningar 
De utpekade riksintresseområdena, 
Vesan och Lörby, redovisas i översikts-
planen som lämpliga för vindkraft.  
Vid den befintliga anläggningen vid 
Lörby kan troligen fler verk uppföras. 
Noggrann anpassning med hänsyn till 
landskapsbilden bör eftersträvas.

I närheten av Kylinge finns ett område 
som i den översiktliga analysen i vind-
bruksplanen visat sig ha få motstående 
intressen och därför bedöms vara lämp-
ligt för vindkraft.

I havet har två stora vindkraftanlägg-
ningar aktualiserats dels i söder inom 
ett område utpekat som riksintresse, 
Taggen, dels öster om Hanö, Blekinge 
Offshore (se vindbruksplanens kartor 
nedan). Båda projekten anses genom sin 
omfattning vara av nationell betydelse 
och områdena bedöms därför vara av 
riksintresse. För att vindkraftanläggningar 
i havet ska få en begränsad påverkan på 
landskapsbilden från land gör kommu-
nen bedömningen att en zon om fem 
kilometer från strandlinjen ska vara fri 
från vindkraftverk. Med avseende på 
utblickar från land har områden i havet 
från fem kilometer och utåt vid de aktu-
ella projekten bedömts som lämpliga för 
vindkraftverk. Havsområdet mellan dessa 
ytor ska hållas fritt från vindkraftverk. 

Ytor som bedömts vara mindre 
lämpliga för ytterligare vindkrafts-
anläggningar 
Söder om Mjällby finns en befintlig 

anläggning. De områden intill Mörby-
anläggningen där eventuell ytterligare 
vindkraft inte hindras av bebyggelse är 
relativt små. Stora motstående värden i 
omgivningarna och den påverkan till-
kommande vindkraft skulle ha på land-
skapsbilden gör att ytterligare utbyggnad 
inte bedöms vara lämplig.

Ett område intill Listers huvud saknar 
också bebyggelse men behovet av ett 
skyddsavstånd till naturreservatet samt 
övriga värden gör att området inte be-
döms vara lämpligt för vindkraft.

Prövning av vindkraftsärenden 
Grupper av vindkraftverk bedöms vara 
olämpligt inom hela kommunen utom 
på de platser som pekas ut särskilt i 
översiktsplanen.

För enstaka vindkraftverk sker en pröv-
ning i varje enskilt fall. 

 � Kylingeskogen, Lörby och Vesan 
prioriteras för vindkraftverk.

 � Området söder om Mjällby samt 
södra och sydöstra kusten bör med 
undantag för eventuell komplettering 
av befintliga anläggningar, undantas 
från storskalig vindkraftutbyggnad. 
Motiveringen till detta ställningstagan-
de är att undvika att det ur natur-, 
kultur- och rekreationssynpunkt 
värdefulla området (södra och östra 
kustområdet) i framtiden upplevs som 
ett splittrat energiproduktionslandskap.

 � Stora verk prioriteras framför små

 � Grupper prioriteras framför enstaka 
verk.

 � Viktiga vindytor ska skyddas mot nya 
bostäder

 � Restriktiv lovgivning för enstaka verk

 � Sju eller fler verk antas ge betydande 
miljöpåverkan

 � Ett verk över 150 m antas ge 
betydande miljöpåverkan

Kommunens ställningstagande gällande 
utbyggnad av vindkraftsparker till havs är 
att så långt möjligt, bör fiskets intressen 
och inseglingen till Sölvesborgs han-
delshamn, Karlshamns hamn och Åhus 
hamn ej påverkas negativt. Området 
vid Hanöbanken är ett viktigt reproduk-
tions- och tillväxtområde för fisk. Därför 
bör antalet vindkraftverk anpassas bland 
annat till detta intresse. Fler vindkraftverk 
kan tillkomma, såvida det kan visas att 

vindkraftverk inte har någon skadlig in-
verkan på fiskreproduktionen och om de 
inte ger upphov till betydande olägenhe-
ter i övrigt.

Områden för produktion av 
biobränsle

Framtida intensiva skogsskötselsystem 
som syftar till att producera bioenergi, 
det vill säga energiskog, bör av hänsyn 
till påverkan på landskapsbilden huvud-
sakligen lokaliseras till Mjällbyslättens-
randzoner.

Energidistribution 
El 
Inom Sölvesborgs kommun finns tre 
nätbolag för eldistribution.

I grova drag är koncessionsområdena 
geografiskt indelade enligt nedan: 

 � Sölvesborgs tätort: Sölvesborgs 
Energi och Vatten AB 

 � Listerlandet: E.ON 

 � De norra kommundelarna inkl  Norje 
och Pukavik: Olofströms kraft AB  

Fjärrvärme 
I Sölvesborgs stad har fjärrvärme hittills 
byggts ut i de centrala delarna. Sölves-
borgs Fjärrvärme AB planerar fortsatt 
utbyggnad i Mjällby. 
Sölvesborgs kommun har ambitionen 
att verka för så stor anslutningsgrad som 
möjligt till fjärrvärmenätet.
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 Vindbruksplan - LAND

Vindbruksplan för Sölvesborgs kommun - landområdet.

Markerade områden är lämpliga för vindkraft, övriga områden är olämpliga.

 2015-09-11Vindbruk land

 0 2 000 4 000 6 000 8 0001 000
Meter

1:100 000

¯
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 Vindbruksplan - HAV

Vindbruksplan för Sölvesborgs kommun - havsområdet.

Markerade områden är lämpliga för vindkraft, övriga områden är olämpliga.

 2015-09-11Vindbruk vatten

 0 5 000 10 000 15 000 20 0002 500
Meter

1:250 000

¯
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5.5 Infrastruktur och 
kommunikationer
Kommunens viljeinriktning är att aktivt 
verka för att förbättra kommunikations-
möjligheterna med syfte att göra kommu-
nen bättre att leva, bo och verka i. 

Viljeinriktningen uppnås genom 

 � att förbättra tillgänglighet och 
framkomlighet för det lokala och 
regionala kollektivtrafiknätet.

 � att förbättra trafiknätet vad gäller 
framkomlighet och tillgänglighet enligt 
genomförd trafiknätsanalys.

 � att öka andelen hushåll inom gång- 
cykelavstånd till resecentrum och 
stationsläget.

 � att förbättra och bygga ut gång- och 
cykelvägnät samt cykelparkeringar.

 � att skapa en modern digital infra-
struktur och förbättrade digitala 
kommunikationsmöjligheter genom 
förbättrad tillgänglighet och kapacitet i 
it-infrastrukturen.

Trafiknät 
Flertalet olika åtgärder kan genomföras 
för att uppnå god kvalitet hos trafiknä-
ten. Den fysiska miljön måste ge tydliga 
signaler om vilka regler som gäller.

Sjöfart
Sölvesborgs handelshamn har ett 
strategiskt läge i regionen för handel 
med Baltikum och övriga Europa. 
Hamnen är välutrustad med en ca 600 
meter lång kaj. Hamnverksamheten 
bedrivs av bolaget Sölvesborgs Stuveri 
och Hamn AB där Sölvesborgs kommun 
är delägare.

Närmaste strategiska hamn är Karls-
hamns hamn med Karlskrona som 
samarbetshamn.

Nogersund 
Hamnen har en 150 meter lång kaj med 
ett djupgående om ca 5 meter.

Från hamnen i Nogersund kan man åka 
färja till Hanö.

De ytor som Sölvesborgs ytterhamn 
disponerar idag ska bibehållas.

Sölvesborgs kommun är positiv till ökad 
båtturism.

Kommunens viljeinriktning är att i 
samverkan med hamnföreningarna verka 
för att uppnå god standard på hamnarna 
både för kommersiellt fiske och för 
fritidsbåtar.

Flygtrafik 
I Kristianstad och Ronneby ligger Sölves-
borgs närmsta flygplatser. Även Kastrup 
nås för internationella flygresor via tåg 
från Sölvesborg.

Telekommunikation 
Kommunens viljeinriktning är att god 
täckning för mobiltelefoni ska uppnås i 
hela kommunen. 

5.6 Lantbruk
Jordbruksverket och Länsstyrelsen 
ansvarar för bedömningen av vad som är 
jordbrukets intressen i länet. 

Att skydda värdefull jordbruksmark har 
stor betydelse för den långsiktiga hushåll-
ningen av naturresurser och för att värna 
om markens biologiska produktionsför-
måga på lång sikt.

I viss utsträckning är det nödvändigt att 
ta jord- och skogsbruksmark i anspråk 
för tätortsutveckling. Därför uppstår det 
i vissa fall en konflikt med jord- och 
skogsbrukets intressen. Det finns sam-
hällsbyggnadsskäl till att mark närmast 
tätorterna bebyggs eftersom det är mest 
rationellt nyttjande av infrastruktur och 

Djurhållning 
Djur har en positiv inverkan på männis-
kors välbefinnande och det är en viktig 
tillgång att man på landet har möjlig-
het att ha djur. I Sölvesborgs kommun 
är djurhållningen till stor del knutet 
till jordbruksnäringen. Kreatur för kött- 
och mjölkproduktion samt kyckling-, 
svin- och minkuppfödning m.m. kan 
ge upphov till störningar i form av lukt, 
flugor och spridning av allergena ämnen. 
Djurhållningen innebär i vissa fall hälso-
risker och markanvändningskonflikter.

5.7 Fiske och vattenbruk 
Sedan lång tid tillbaka har både fiskare 
och bönder levt i Listerlandets kustland-
skap. Här ligger de särpräglade fiskelä-
gena tätt längst ute vid Hanöbukten.

Under 1900-talet har fiskhanteringen 
koncentrerats till Hörvik, Hällevik och
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tekniska anläggningar. 

Brukningsvärd jordbruksmark bör dock 
endast tas i anspråk för andra ändamål 
om det rör sig om väsentliga samhällsin-
tressen som inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Ska sådan mark tas i anspråk bör in-
greppen utformas på ett sätt som medför 
minsta möjliga inverkan på jordbruket.” 

Jordbruksföretag, speciellt de med djur-
hållning kräver utrymme för att expan-
dera för att kunna vara lönsamma även 
på längre sikt vilket visar på behovet av 
att reservera viss mark för näringen/pro-
duktionen. Vid detta ställningstagande 
tas hänsyn till företagens möjlighet att 
expandera på ett lämpligt sätt.

Skogsbruket är en näring av nationellt 
intresse som så långt det är möjligt bör 
skyddas mot åtgärder som försvårar ett 
rationellt skogsbruk. I de flesta fall är det 
möjligt att förena skogsbruket med andra 
allmänna intressen.

I en kustkommun är det särskilt viktigt 
med hänsynstagande p.g.a. områdenas 
värde ur natur- och rekreationssynpunkt. 
 
Nogersund. I kärnan av de gamla fiskelä-
gena finns ofta de äldre husen kvar, som 
har moderniserats. 

Nogersunds hamn ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra 
en långsiktigt hållbar fiskenäring. 

 

5.8 Täkter - värdefulla  
ämnen och material 
I kommunen finns vissa berg, grus- och 
kaolinförekomster. De är markerade 
som strategiska områden på mark- och 
vattenanvändningskartan. Vid prövning 
av plan- och bygglovsärenden inom 
aktuella områden bör i lämplighetsbe-
dömningen vägas in och vikten av att ej 
försvåra möjligheterna att utnyttja dessa 
förekomster långsiktigt.
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Torsö

SÖLVESBORG

V Näs
Sandviken Istaby

Siretorp

Mjällby

Sölve

Lörby

Ysane

Gammalstorp

Norje

Bjäraryd

Pukavik

Kylinge

Sandbäck

Nogersund

Hällevik

Djupekås

Hörvik

Krokås

 Jordbruksmark av nationell betydelse
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5.9 Naturvård
Följande delar av kommunen av stort 
intresse för den vetenskapliga, lokala 
och regionala naturvården.
Objekten redovisas här kortfattat och 
samlat.

Mer utförliga beskrivningar återfinns 
geografiskt uppdelat i avsnitt 7.2 under 
respektive planeringsområde. Beteck-
ningarna hänvisar till Mark- och vatten-
användningskartan för denna plan.

N1 Ryssbergsområdet
Bokskogarna på Ryssberget är av stort
biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt 
värde och även värdefullt för friluftslivet.

N2 Västra Orlundsån samt Mölle-
björkekanalen, 50 meter på ömse sidor. 
Västra Orlundsån är kommunens
största vattendrag.

N3 Lussabacken
Markant höjdparti med lövskog och hag-
mark värdefull natur- och kulturmiljö.

N4 Grusås vid öarna
Kommunens enda kända rullstensås, ca 
2 km lång. Lövträdsvegetation.

N5 Kullaberget med omgivningar
Ett markant höjdparti med lövskog och 
hagmark som är känslig för ingrepp.

N6 Ängsskogsområde, Sandbäck
Mindre ädellövskogsbestånd med 
rikt fältskikt, bl a med blåsippor i stor 
mängd.

N7 Östra Orlundsån
Ett mosaikartat landskap med åkrar och 
betesmarker och alridåer närmast åfåran.

N8 Örnavik - Pukavik
Området består av lövskog och hagmark 
av värde för landskapsbilden.

N9 Norjegryt med öar och skär
Flacka öar, delvis helt öppna och delvis 
glest bevuxna med buskar och träd. 
Av stor betydelse för häckande sjöfågel.

N10 Lörby kladd – Norje boke
Huvudsakligen öppen åkermark med 
stort landskapsbildsvärde. Del av forn-
lämningsområdet Lörby skog ingår.

N11 Djupekås – Norje boke
Flack kuststräcka mellan Norje boke
och Djupekås som rymmer betesmarker 
och åkermarker, lövskogar och barrplan-
teringar mm med botaniska intressen.
Rikt fågelliv. Fornlämningar och fossila
åkersystem av delvis unik karaktär.
Området är värdefullt för friluftslivet.

N12 Krokås – Djupekås
Området har huvudsakligen samma
prägel som N11. Tocken och intillig-
gande öar är särskilt värdefulla.

N13 Spraglehall
Mindre restberg med drumlinbildning. 
Området ger exempel på hällmark, havs-
strandäng, ängsmark och kärrstråk. De 
trädbevuxna delarna domineras av aven-
bok och ek. Området är naturreservat.

N14 Listers huvud
Område med särpräglade geologiska
värden och en av Sveriges största sam-
manhängande avenbokskogar.
Delar av området är naturreservat.

N15 Kråkenabben
Ett ovanligt blockrikt, kargt betesland-
skap med äldre strandlinje. Hagmarker 
av stor betydelse för häckande småfåglar. 
En av västra Blekinges förnämsta lokal 
för sträckfågel. Värdefullt för det rörliga 
friluftslivet.

N16 Stiby backe
Restberg som till stor del är bevuxen av 
ädellövskog av bok, avenbok eller ek.
Ett välbesökt rekreationsområde med 
vandringsleder och stigar. Vackra ut-
blickar.

N17 Vassabacksstråket
Värdefullt ädellövskogsstråk, som binder 
samman Grönslätt och Hällevik.

N18 Björkenabben - Östra Torsö
Ädellövskog och lövsumpskogar med 
inslag av åker och hagmarker. Nyckel-
biotoper. Vid kusten havsstrandängar. 
Uppskattat rekreationsmål. Kulturhisto-
riska värden.

N19 Sillnäs
Betade hagmarker delvis med bokskog. 
Stora botaniska och ornitologiska värden.

N20 Lindskogsstråket
Stråk som binder samman naturreserva-
ten Stiby backe och Listershuvud.

N 21 Hjärthalla
Höjdrygg med ett mosaikartat landskap. 
Ädellövskog av bok, ek och avenbok. 
Gräsmarker med lång hävdkontinuitet.
Artrik flora och fauna.

N 22 Västra och Östra Näsnabben
Betat busklandskap med små åkrar.
Rik flora och fågelliv. Högt värde för det
rörliga friluftslivet.

N 23 Siretorps mosse
Lövkärrstorvmark, i forntida litorinavik 
dämd av en strandvall. Stenåldersboplat-
ser.

N 24 Skogsområde norr om västra
Torsöviken
Flygsandsdyner med skyddsplanterad 
tallskog av geologiskt och kulturhisto-
riskt intresse. Barrskogen och stranden 
har stor betydelse som strövområde och 
badplats.

N 25 Istaby - Kullarp
Mindre restberg med varierande natur-
förhållanden av stort värde för kulturmin-
nesvården och friluftslivet.

N 26 Öarna kring Sölvesborg
Vissa av öarna har stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet andra har ett synnerli-
gen rikt fågelliv. Ingår i riksintresseområ-
det Valjeviken Sölvesborgsviken.

N 27 Sölvesborgsviken - Sölve
Relativt grund vik, <1,5 meter, med 
djup fåra till hamnen. Rik undervattens-
vegetation. Vassklädda stränder. Betade 
strandängar med rik flora. Träd, huvud-
sakligen klibbal och ek. Viktiga rast- och 
övervintrings- och häckningsplatser för 
flera fågelarter. Natura 2000 (fågeldirek-
tivet). 

N 28 Valje halvö
Gammalt kulturlandskap med åker, äng, 
hagmark och ädellövskog.

N 29 Siesjö med omgivningar
En av de få naturligt näringsrika sjöarna 
i länet. Variationsrikt och tilltalande 
kulturlandskap. Botaniskt intressant.

N 30 Kanehallsstråket
Binder samman Kämpaslätten och Valje 
naturreservat, rekreativt och ekologiskt.
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N 31 Västra kuststråket
Binder samman Valje naturreservat
och Södra Valjeskogen samt den
angränsande grönstrukturen nordväst
om tätorten.

N 32 Kämpaslätten
Äldre bokskog av värde för närrekrea-
tion. 

N 33 Hanö
Ön är ett unikt geologiskt område för 
södra Sverige. Unika avenbokskogar 
med inslag av lind och alm. Värdefull 
ornitologisk sträcklokal. Ön är av stort 
värde för friluftsliv, naturvård och kultur-
minnesvård.

N 34 Fågelskyddsområde

Sjöar och vattendrag
Kommunens sjöar och vattendrag samt
anslutande områden är en stor tillgång
för kommunens invånare för rekreation.
En riklig och varierad flora och fauna
 bör skyddas från varje typ av
ingrepp. Grundsjön bör bibehållas som
sportfiskevatten och kalkas regelbundet.
Skinsagylets surhetsgrad bör noggrant
följas, och vid behov bör sjön kalkas.
Siesjö med sin unika flora är ett na-
turreservat. Kommunens övriga små 
vattendrag, t ex Ö och V Orlundsån, bör 
skyddas.

Naturvärden på land 
Sölvesborg 

I anslutning till Sölvesborgs tätort finns 
naturreservaten Valje, Brötalyckorna, 
Södra Ryssberget och Sölvesborgsviken

Valje naturreservat är ett mycket vär-
defullt exempel på lövskogsdominerat 
kulturlandskap i den blekingska kust-
bygden. Området rymmer ett omväx-
lande landskap med såväl öppen mark 
som slutna lövbestånd. Det varierande 
landskapet skapar förutsättningar för en 
mängd växter, fåglar och insekter. Många 
svampar, lavar och skalbaggar är bero-
ende av gamla träd, främst ek och bok.

Valjevikens skogsområde söder om Valje 
naturreservat mot Bernalyckan, med 
bl.a. Brötalyckornas naturreservat, utgör 
den sydliga spetsen av ett sammanhäng-
ande bokskogsbälte som sträcker sig från 
Ryssberget i norr in mot Sölvesborgs 
tätort. Området har generellt sett höga 

till mycket höga naturvärden med hög 
andel skyddsvärda träd enligt inventering 
av länsstyrelsen. Området är viktigt för 
att försörja kustskogen vid Tredenborg i 
söder med arter. Den sammanhängande 
skogen längs järnvägen och norra delen 
gränsande till Valje naturreservat har 
mycket höga bevarandevärden. Vid ev. 
exploatering i området är det nödvän-
digt att säkerställa sammanhängande 
spridningskorridorer till Brötalyckornas 
naturreservat och områdets södra delar 
närmast Bernalyckanområdet.

Skogsområdet mellan gamla och nya E22 
har till största delen ädellövskogskaraktär 
med främst hedartad bokskog och i vissa 
delar höga naturvärden. Småvatten  bör 
undantas från ev. exploatering. Skogen 
är känd av många som en del av Sveriges 
största bokskog. Rekreationsvärdena 
för närboende är höga.  Området utgör 
en viktig spridningskorridor för arter 
till Valjeviken och till den skogklädda 
kustremsan väster om Sölvesborgs tätort. 
Spridningen av djur, t.ex bokblombock 
som finns i den artrika Bokedalskogen, 
enligt grönstrukturplanen, missgynnas 
om bokskogen skulle försvinna. Artrike-
domen kan ökas genom att skogen blir 
mer varierad med bok av olika åldrar.

Sölvesborgsviken med dess stränder och 
strandängar har betecknats som interna-
tionellt viktig rastplats och övervintrings-
lokal för fåglar. De sanka strandängarna 
i de inre delarna av viken torde vara 
lämpliga häckningslokaler för vadare. 

Hällevik-Nogersund-Hörvik 
Kråkenabben, med sitt karga öppna 
beteslandskap, med stort inslag av block 
och sten, har betecknats som västra 
Blekinges förnämsta sträcklokal.

Krokås-Djupekås. 
Den långa oexploaterade kuststräckan 
mellan Krokås och Djupekås med flacka 
stränder ger förutsättningar för ett rikt 
fågelliv. Kuststräckans betydelse omfattar 
såväl häckningslokaler som rastlokaler 
för vadare och änder. Speciellt halvön 
Tocken med intilliggande öar är av stort 
värde. Bl.a. gravand, strandskata och 
större strandpipare förekommer här.

Djupekås-Norjeböke. 
Kuststräckan Djupekås-Norjeböke med 
sina flacka stränder och strandängar upp-
visar ett rikt fågelliv. Sandören, Raskören 
och Gräsören utgör tillsammans med 

Fäören och innanförliggande strandängar 
en mycket betydelsefull fågellokal med 
bl. a. kanadagås, grågås, småskrake, 
gravand och strandskata. Under sensom-
mar och höst utgör området rastplats för 
fågel.

Öar 
Öarna utanför Sölvesborg är viktiga 
fågellokaler med långgrunda och steniga 
stränder. Rådmansholmarna, Vållholmen 
och Hylleskär är fågelskyddsområde. För 
Falkholmen bör fågelskydd övervägas. 

På Hanö är natur- och kulturlandskapets 
bevarande i sin helhet betydelsefullt.   
 
Ögruppen utanför Norjeboke består av 
flacka öar, som antingen är helt öppna 
eller som Norjegryt, beväxta med glest 
stående buskar eller träd. Öarna är 
betydelsefulla fågelöar med bl.a. häck-
ande fisk- och silvertärna, kanadagås och 
gravand på Glipeskärvet, kentsk tärna på 
Jeppör samt silvertärna, vigg och ejder 
på Norrören. Ön Vadholmen som endast 
är bevuxen med enstaka buskar och träd, 
kan anses vara den viktigaste fågello-
kalen i området med bl.a. kanadagås, 
gravand, vigg, småskrake, strandskata, 
rödbena och fisktärna.
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Stora opåverkade områden, MB 
3:2

Inom kommunen finns det inga större 
områden som inte är kulturpåverkade.  
Blekinges kustbygd utgör ett av landets 
mest tätbebyggda områden näst efter 
storstadsregionerna. Det finns få områden 
som inte är påverkade av vägar och det 
finns få områden som inte är utsatta för 
buller.

De tysta och opåverkade delarna av 
landsbygden minskar snabbt. Av detta 
skäl kan huvuddelen av det mer opåver-
kade kust-, skogs- och jordbrukslandskpet 
betraktas som en värdefull resurs.

Ekologiskt känsliga områden, MB 
3:3

I Sölvesborgs kommun klassificeras 
Pukaviksbukten som ekologiskt känsligt 
område. Detta gäller laxens vandrings-
område kring Mörrumsåns utlopp.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN
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Naturreservat, MB 7:4

Ett mark- eller vattenområde får av läns-
styrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. 

Naturreservatens värden ska bestå och 
kunna upplevas av kommande genera-
tioner.

De flesta av dessa områden sammanfal-
ler med befintliga Natura 2000-områden.

Naturvårdsavtal
 
Naturvårdsavtalet är också ett vik-
tigt skyddsinstrument för värdefulla 
naturmiljöer. Naturvårdsavtal är ett 
civilrättsligt avtal som tecknas mellan 
Skogsstyrelsen eller Länsstyrelserna 
och markägare som är intresserade 
av naturvård. Syftet med avtalet är att 
bevara och utveckla områden med höga 
naturvärden.

Naturreservat

Naturreservat i Sölvesborgs kommun.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN

1.

3.2.

4. 5.
6.

7. 8. 9.

1. Skinsagylet

2. Siesjö

3. Ryssberget

4. Valje

5. Sölvesborgsviken

6. Brötalyckorna

7. Hjärthalla

8. Stiby backe

9. Listers huvud

10. Spraglehall

11. Sillnäs

10.

11.

Naturminnen

Naturminnen utgörs av små områden 
med intressant natur, eller av enskilda 
föremål såsom jättegrytor, flyttblock eller 
storvuxna träd. I Sölvesborg finns tre 
sådana objekt. Snapphaneeken i Sölve, 
Hagbards ek i Ysane och Möllekulla i 
norra delen av kommunen.
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5.10 Kulturmiljövård
Utöver de i kapitel 3 nämnda riksintres-
seområdena har kulturmiljövården intres-
sen som är skyddade genom föreskrifter 
i kulturminneslagen. Bland annat kan 
nämnas kända fasta fornlämningar enligt 
riksantikvarieämbetets fornminnesre-
gister. Härutöver kan det förekomma 
förhistoriska lämningar inom områden på 
nivåerna +5 till +10 m över havet. Från 
vikingatid och medeltid finns fornläm-
ningar även på andra nivåer. Fornläm-
ningar är lagskyddade, även i de fall då 
de inte är kända. 
 
Eftersom Sölvesborgs kommun till stor 
del har karaktären av fullåkersbygd, har 
med tiden fornlämningar av typ resta 
stenar, högar och liknande tagits bort 

av jordbrukstekniska skäl. Vid markex-
ploatering får man därför räkna med det 
dolda kulturlandskapet, det som finns 
under markytan. 
De objekt som upptagits för Sölvesborgs 
kommun redovisas nedan samt  geogra-
fiskt uppdelat i avsnitt 7.2 under respek-
tive planeringsområde. Beteckningarna 
hänvisar till Mark- och vattenanvänd-
ningskartan för denna plan.

Dessa områden är speciellt intressanta 
och värdefulla ur en kulturmiljöaspekt. 

K1 Jockarp
Byn är tämligen intakt sedan tidigt 
1800-tal. Ger en god bild av traditionell 
struktur för en radby.

K2 Ynde by
Välbevarad by med få förändringar sedan 

mitten av 1800-talet.

K3 Norje-Ysane
Fornlämningsmiljö.
Norje by - gammal tingsplats - väl beva-
rad gästgivaregård. Vacker bro.

K4 Istaby
Istaby by - en klungby på slätten.
Östra och Västra Torsö - byns fiskeläge.
Fornlämningar.

K5 Lörby skog
Fornlämningsmiljö.
Fossila åkrar och bl a stensättningar.

K6 Djupekås
 F d Skutskepparsamhälle.
Genuin miljö med smala garntomter.

K7 Hörvik
Fiskeläge med kulturhistoriskt värde som 

Fotografier: Om inget annat anges  
- länsstyrelsen i Blekinge län Fotograf: My Lind

 
Det finns idag åtta byggnadsminnen  
i Sölvesborgs kommun. Byggnads-
minnena spänner över en stor 
tidsperiod med koncentration till 
1800- och 1900-talet. Följande 
byggnadsminnen finns i Sölvesborgs 
kommun.

Byggnadsminnen

Gamla Fattighuset

Hörby Gård

Järnvägsstationen

Lister Härads Tingshus

Nicoligården

Sölvesborgs slott - huvudbyggnaden

Sölvesborgs slott - förvaltarbostaden 
och uthuslängorna

Valje herrgård

Fotograf: Jonte Göransson

Fotograf: My Lind

Arkitekt: Gunnar Asplund

Arkitekt: Folke Zettervall

Fotograf: My Lind
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exempel på 1800-talets fiskelägen.

K8 Hällevik
Listerlandets äldsta fiskeläge med anor 
från medeltid. Trots många förändringar 
väl bevarat kust- och skepparsamhälle.

K 9 Nogersund
Nogersunds äldsta område, nära hamnen
ger ett genuint intryck - kåsar och garn-
tomter med ursprungliga tomtformer.

K10 Västra Näs
Fiskeläge med 1800-talsprägel.

K11 Sölvesborgs stad
Stadskärnan vilar på grunderna till den 
medeltida staden. Gatunätet bevarar i 
stort den medeltida stadsplanen med 
smala krokiga gator och oregelbundna 
kvartersformer.

K12 Sölvesborgs slottsruin
Medeltida borganläggning.
Slottsruinen och borgområdet är en av 
landets få exempel på en tidig medeltida 
anläggning där borg med kärntorn upp-
förts på en konstruerad kulle.

K 13 Ö och V Storgatan Skånevägen
Kustlandsvägen var av avgörande bety-
delse vid anläggandet av såväl Sölves-
borgs slott som staden Sölvesborg. Dess
medeltida sträckning har bevarats i Ö
Storgatan och V Storgatan – Skånevägen.
Riksintresse fastställt av riksantikvarieäm-
betet 1987-11-05.

K 14 Nya staden
Ett tydligt exempel på de esplanadplaner, 
som på grundval av 1874 års byggnads-
stadga upprättades för rikets städer. 
Förutom stadsplanen och dess gatunät, 
inklusive stensättningar och planteringar, 
är bebyggelsestrukturen av friliggande 
större villor av vikt. Riksintresse fastställt 
av riksantikvarieämbetet 1987-11-05.

K15 Valje gård Herrgårdsmiljö.
Sölvesborgs enda herrgård med fint 
utformad bebyggelse från slutet av 
1700-talet.

K16 Hanö
Fiskeläge. Ön har anor som boplats för 
säsongsfiske från 1600-talet.
Fiskeläget har en speciell och egen 
karaktär.

Inom ovan nämnda områden får bygg-
nadsföretag ej påbörjas utan att kontakt 
tagits med länsstyrelsen beträffande 
frågan om det behövs tillstånd enligt 
kulturminneslagen.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN
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Miljö - och
riskfaktorer
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6.1 Översvämningsrisker
Sölvesborgs kommun bedöms för 
närvarande inte ha någon stor översväm-
ningsrisk från vattendrag. De största 
översvämningsriskerna utgörs istället av 
dagvatten- och avloppsnätet. Vid kraftiga 
regnoväder kan dagvattenledningssyste-
men bli mättade, vilket medför att vägar 
och gator kan bli stående under vatten. 
Vattnet kan även tränga in i byggnader 
som befinner sig i lågpunkter. 

I Sölvesborgs kommun finns ett antal 
landområden som är belägna under 
nivån för havsytan. Dessa områden hålls 
fria från vatten med hjälp av stora pum-
par. De torrlagda områdena och pum-
panläggningarna är privatägda. Marken 
som torrlagts används nästan uteslutande 
som åkermark.

Inventering  
Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, (MSB) har sedan 1998 in-
venterat och karterat svenska vattendrag 
med avseende på översvämning. För 
närvarande är 75 vattendrag karterade. 
Inget av dem finns dock i Sölvesborgs 
kommun.

En klimatanpassningsplan har arbetats 
fram inom Sölvesborgs kommun vari 
ingår  stigande havsnivåer och översväm-
ningsområden och naturolyckor bero-
ende av klimat förändringar. Av denna 
kan utläsas att redan vid minimialterna-
tivet kommer stora delar av kommunen 
att vara översvämmade på grund av hav-
nivåhöjning vid utgången av planerings-
perioden, år 2100. I princip kan området 
beskrivas som att havet tränger in via 
Norjesund/Orlundsån, fyller hela Vesan 
samt områden öster Sölve ner på Lister. 
Detta innebär bland annat att E22 och 
järnväg läggs delvis under vatten och att 
industriområden, avfallsanläggning samt 
bostadsområden översvämmas.

Kommunen har även inom ramen för 
klimatanpassningsplanen tagit fram låg-

punkter som utgör risk för översvämning 
vid skyfall. 

Analys 
Konsekvenserna av havsvattenhöjning 
och skyfall är så omfattande och så all-
varliga för såväl kommunens infrastruktur 
som bostads- och odlingsstruktur att det 
finns anledning att genomföra åtgärder 
såväl avseende berörda områden som 

Miljö- och riskfaktorer

 2016-04-01 

 0 2 400 4 800 7 200 9 6001 200
Meter

1:120 000

¯

Teckenförklaring
LstK
Säkerhetsnivåer för
byggande i låglänta
områden

2,5 m till 3,0 m

1,0 m till 2,5 m

Upp till 1 m

Dokument

Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) redovisa de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 
om användning av mark- och vattenområden.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har under 2007 (Reviderad 2012) utfört en riskanalys över det geografiska områ-
det Sölvesborgs kommun. Olycksrisker har identifierats som kan påverka tredje man. Syftet med riskanalysen är att 
öka kunskapen om och förståelsen för samhällets risker och sårbarhet.

tidsaspekter för att kunna agera på 
lämpligt sätt för att anpassa kommunens 
struktur till föreliggande utveckling. 

Översvämningsrisker
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6.2 Erosions- ras- och 
skredrisker 
Sölvesborgs kommun bedöms inte som 
högriskkommun vad gäller ras och skred. 
Stranderosion förekommer dock.

Inventering  
Den högsta risken för erosion finns främst 
utmed den östra kusten från kommun-
gränsen ner till Hörvik men risk finns 
även i de södra delarna vid Hällevik, 
Torsö och Västra Näs samt utmed 
Sandviken och Möllefjorden. I samband 
med havets höjning kan risken förstärkas. 
Särskilt viktigt att notera är att Hällevik 
och Västra Näs är vattenskyddsområden 
vilket ger en utökad risk för skada vid 
erosion i dessa områden.

Det finns några områden i Sölvesborg 

med förhöjd ras och skredrisk, dessa är 
Östra delarna av Sölvesborg mellan Stor-
gatan och Järnvägsgatan samt Kylinge.

Analys 
Det har i klimatanpassningsplanen tagits 
fram åtgärder för erosions-, ras- och 
skredrisker som samverkar med behöv-
liga åtgärder för anpassning till höjd 
havsnivå. Det finns anledning att hantera 
frågorna samlat.

Alla områden som är i riskzon för 
stranderosion bör undantas från vidare 
bebyggelse. 

Vid allt planarbete rörande områdena 
med förhöjd risk för ras och skred bör ris-
ken för aktuellt område utredas närmare.

6.3 Miljökvalitetsnormer 
(MKN) 
Miljökvalitetsnormer, som är ett juridiskt 
bindande styrmedel, regleras i 5 kap 
miljöbalken (MB). Utgångspunkten för 
miljökvalitetsnormerna är kunskaper om 
vad människan och naturen tål.

Av översiktsplanen ska det framgå hur 
normerna iakttas samt om planförslaget 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
överträds eller ej.

Kommunens bedömning i nuläget är att 
planen inte medför att någon miljökvali-
tetsnorm överskrids. Det är dock viktigt 
att utföra mätningar/studier så att inte 
miljökvalitetsnormerna överskrids.

En mer utförlig bedömning av översikts-

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Figur 2. Rödmarkerade kustområden på kartan har erosionskänsliga 
jordarter.

Erosionsrisker
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planens konsekvenser för miljökvali-
tetsnormerna finns i den tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningen.

MKN luftkvalitet 
Genomförandet av översiktsplanen 
bedöms ej leda till att miljökvalitetsnor-
merna för utomhusluft överskrids inom 
planperioden eftersom trafikmängderna 
som alstras bedöms som måttliga. 

De huvudsakliga  utvecklingsområ-
dena har närhet till ett öppet kust- och 
slättlandskap vilket bidrar till en god 
ventilering. 

MKN fisk- och musselvatten 
Syftet med miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten är att skydda eller 
förbättra kvaliteten på sötvatten så att 
fisk- och musselbestånd upprätthålls. I 
”Förordning om miljökvalitetsnormer för 
fiske och musselvatten (SFS 2001:554) 
anges ett antal vattendrag. Inget av de 
vattendrag som finns inom Sölvesborg 
kommun omfattas av miljökvalitetsnor-
merna.

MKN buller 
Miljökvalitetsnormen för buller infördes 
år 2004 genom förordning (2004:675) 
om omgivningsbuller. Normen har sitt 
ursprung från de krav på kvaliteten på 
miljön som följer av Sveriges medlem-
skap i Europeiska unionen, se miljöbal-
ken 5 kap. 2 § p 4. Där anges riktvärden 
för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostads-
bebyggelse eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruk-
tur. Riktvärden finns även för åtgärd för 
järnväg eller annan spåranläggning och 
flygbuller.

Översiktsplanens möjligheter att uppfylla 
bullervärdena beror i stor utsträckning 
på skyddsavstånd till bullerkällor och 
utformning av bullerskyddsåtgärder.

MKN vattenkvalitet 
Den 15 december 2009 fastställdes 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten-
förekomster inom Södra Östersjöns vat-
tendistrikt. Utgångspunkten är att sjöar, 
vattendrag och kustvatten ska uppnå god 
ekologisk och kemisk ytvattenstatus se-
nast år 2015. Grundvatten skulle uppnå 
god kvantitativ och kemisk grundvatten-
status senast år 2015.

MKN för vatten är mer omfattande än de 

för luft och gäller för samtliga vattenföre-
komster.

Luftföroreningar

Luftföroreningarna i Sölvesborgs kom-
mun kommer från såväl lokala som mer 
avlägsna källor. Lokala verksamheter 
som bidrar till utsläpp av föroreningar är 
vissa industriverksamheter, trafik, sjöfart, 
värmepannor, skogs- och jordbruks-
maskiner. Luftkvalitén är generellt sett 
sämst på vintern, dels på grund av att 
eldningen i små vedpannor och kaminer 
ökar, dels på grund av att vädret  kan 
bilda inversion. 

Buller 
Buller är ett problem som berör många 
människor. Den största bullerkällan är 
vägtrafik men t ex järnväg, industrier, 
fläktanläggningar och diskotek/restau-
ranger kan vara vanliga bullerkällor. 

Riktvärden för trafikbuller ses över och 
ändras med olika intervaller. Från den 
1 juni 2015 gäller en ny förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader. 

6.4 Djurhållning 
Djurhållningen i närheten av tätorter 
ökar successivt, delvis p.g.a. ett stort 
hästintresse. Med hästhållningen följer 
olägenheter i form av lukt, flugor och 
spridning av hästallergen etc. Riskerna 
för allergiska problem kopplade till häs-
tar har uppmärksammats på senare år.  
Anläggningar med djurhållning kräver 
skyddsavstånd. Bedömning får ske från 
fall till fall. Hästar bör tillförsäkras såväl 
rasthagar som sommarbeten.

6.5 Markföroreningar 
En föroreningsskada är en miljöskada 
som genom förorening av ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad 
eller en enläggning kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Risken för hälso- och/eller 
miljöskador kring ett förorenat område är 
beroende av en rad faktorer, nämligen: 
föroreningarnas farlighet, förorenings-
nivåerna, spridningsförutsättningarna, 
områdets känslighet samt områdets 
skyddsvärde. Föroreningen sker huvud-
sakligen genom utsläpp, spill, läckage 
eller olyckshändelser. Föroreningarna 
kan utgöras av tungmetaller, organiska 
miljögifter eller oljeprodukter.
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Förorenade områden

Enligt länsstyrelsen har man funnit att det 
finns strax över 300 potentiellt förore-
nade områden i Sölvesborgs kommun. 
Totalt för Blekinge har man funnit runt 
3000 potentiellt förorenade områden. 

6.6 Vattenkvalitet 
Södra Östersjöns vattendistrikt

År 2004 utfärdade regeringen ”Förord-
ning om förvaltning av kvaliteten på vat-
tenmiljö”, (SFS 2004:660), som bygger 
på EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet 
liksom förordningen har sin grund i en 
djup insikt i att vatten är gränslöst. För 
att ta sig an vattenvård och vattenförvalt-
ning måste man också se möjligheterna 
över läns- och kommungränser. Fokus 
ska vara på avrinningsområde och vatten 
som helhet, inlandsvatten, grund – och 
kustvatten.

Kommunen har enligt plan- och byggla-
gen (PBL) ansvar för att planera använd-
ningen av såväl mark som vatten. 

Sölvesborgs kommun ingår i Södra Öst-
ersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheten har upprättat ett 
förslag till arbetsprogram för åren 2015-
2021. I arbetsprogrammet beskrivs bl 
a hur myndigheten, tillsammans med 
berörda, vill arbeta med den svenska vat-
tenförvaltningen. Syftet med arbetet är att 
uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i 
alla vatten senast år 2021.

I december 2009 beslutades miljökva-
litetsnormer och åtgärdsprogram för 
vatten.

Kustområdet 
En stor del av kustområdet indelas i olika 
vattenområden. Dessa utgör transport-
vägar för fartyg till och från hamnar, 
reproduktions- och uppväxtområden 
för fisk, områden för yrkesfiske av olika 
slag samt rekreationsområden för rörligt 
friluftsliv och fritidsfiske. Dessutom utgör 
delar av vattenområdet recipient för 
avloppsvatten från både samhälle och 
industri. Vattenområdet utgör riksintresse 
för naturvården. 

Vattnet i vikarna, längs kusten och i 
kustbäckar prioriteras. Målsättningen är 
att minska närsaltstillförsel, öka vatten-
omsättning och förbättra fiskreproduk-
tion. Sölvesborgs kommun är medlem i 
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Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Övergödningen till havs som också på-
verkar lokala förhållanden är i huvudsak 
en regional/internationell fråga.

För att förbättra vattenkvaliteten i kustzo-
nen bör en åtgärdsplan för kustmiljön tas 
fram, kommunalt avloppsnät byggas ut.

I anslutning till vattendrag och olika 
invallningsföretag kan våtmarker och 
fördröjningsmagasin skapas och sträva 
efter att tillskapa kantzoner som är vege-
tationsbeklädda året om.

I nya detaljplaner och vid exploateringar 
bör, så långt som möjligt, krav ställas på 
lokalt omhändertagande av dagvatten.

6.7 Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 
ämnen och produkter som har sådana 
egenskaper att de kan skada människor, 
miljö och egendom om de inte hanteras 
rätt under transport. Problemen med 
transporter av farligt gods är komplexa 
eftersom det finns en konflikt mellan be-
hovet av att kunna köra det farliga godset 
till och från anläggningar samt att skydda 
miljön och de människor som bor utmed 
transportlederna.

Inventering 
Farligt gods transporteras såväl på vä-
garna som på järnvägarna. Farligt gods 
indelas i olika kategorier. Den vanligast 
förekommande substansen är petroleum-
produkter som transporteras främst på 
väg. Beroende av var en olycka inträffar 
får det olika konsekvenser. En olycka 
som inträffar inom ett vattenskyddsom-
råde ger andra konsekvenser än andra 
olyckor. Det kan därför vara svårt att 
särskilt redogöra för exakt vilka konse-
kvenser som förekommer. Det kan dock 
konstateras att miljöskador är vanligast 
förekommande. Det finns två vattenverk 
som ligger nära rekommenderad trans-
portväg för farligt gods, de är Snappha-
neeken och Hörvik.

Andra substanser och gaser som trans-
porteras kan medföra explosionsrisk. 
Även här är platsen för olyckan avgöran-
de för konsekvensen som uppstår. Det 
är viktigt att mottagaren av substansen 
är placerad inom avskilt område och att 
vägen dit är säkrad.

Det finns inget underlag som beskriver 
den exakta mängden av farligt gods som 
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transporteras på väg finns inte. Huvud-
delen av transporterna rör petroleumpro-
dukter för transporter eller uppvärmning 
medan övriga i stort sett rör transporter 
till industri och rör då både kemika-
lier och gaser. På E22 beräknas ca 60 
transporter av farligt gods ske dagligen, 
huvudsakligen brandfarliga vätskor. På 
väg 123 och 512 beräknas ca 10 fordon 
passera med farligt gods, främst brandfar-
liga vätskor. 

Ca 70 järnvägsvagnar per månad pas-
serar genom Sölvesborg med framförallt 
frätande och oxiderande ämnen varav 
vissa även är brandfarliga.  

Analys 
Det finns all anledning att noggrant 
inom samhällsplaneringen avväga vilka 
transporter som kan förekomma för att 
uppnå maximal säkerhetsnivå. Det finns 
framtagna rekommendationer om säker-
hetsavstånd som kan användas. 

Ett särskilt problem att ta hand om är 
när byggnationen mellan järnvägen 
och Sölvesborgsviken kommer igång. 
Säkerhetsavstånden för farligt gods gör 
att byggnationen kommer att ligga inom 
riskavstånd. Samtidigt innebär byggnatio-
nen att järnvägen därmed får boende på 
båda sidor vilket för att riskerna ökar då 
vindriktning inte längre kan underlätta 
vid händelser. Det skall också konsta-
teras att området för insatser vid en 
händelse begränsas.

Ställningstagande

För transporter på väg bör vägvals-
styrning, inklusive uppställnings- och 
rastplatser, ständigt vara föremål för upp-
märksamhet. Särskilt bör detta gälla vid 
planering av nyexploatering av områden 
för såväl boende som industri. 

Vad gäller nyttjande av områden i närhet 
av järnväg bör särskild uppmärksam-
het ägnas åt skadebegränsande åtgärder 
för att skydda såväl boende som annan 
verksamhet. Rekommenderade skydds-
avstånd är 100 meter för att särskild 
bedömning skall göras. Inom 50 meter 
från järnväg bör ingen personalintensiv 
verksamhet lokaliseras om verksamheten 
innehåller människor som har svårt att 
snabbt genomgöra en utrymning. Även 
om avstånden hålls kan särskilda krav be-
höva ställas på bebyggelsens utformning.

Vattentäkter som ligger i närheten eller 

korsas av väg med farligt godstransport 
eller järnväg bör skyddas genom sär-
skilda åtgärder.

6.8 Elektromagnetiska fält 
Elkraftledningarna kan medföra risker 
dels genom nedfallande ledningar och 
dels genom de elektromagnetiska fält 
som uppstår kring kraftledningarna. Mag-
netfältens storlek påverkas av ledningens 
konstruktion och strömstyrkan som pas-
serar genom ledningarna. Ellagstiftningen 
liksom miljöbalkens regler om försiktig-
het är tillämpliga på elektromagnetisk 
exponering. Det innebär att risker för 
människors hälsa ska undvikas så långt 
som det kan anses ekonomiskt rimligt.

Följande bör beaktas vid samhällsplane-
ring och byggande:

 � Placering av nya kraftledningar och 
elektriska anläggningar ska ske så att 
exponering för magnetfälten begränsas. 
Markförläggning förordas.

 � Nya bostäder, skolor och daghem etc 
ska undvikas att placeras nära befintliga 
elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält.

 � Sträva efter att begränsa fält som 
avviker starkt från vad som kan anses 
normalt i befintliga hem, skolor och på 
arbetsplatser. 
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Vägvalsstyrning 

Rekommenderade vägar för farligt gods i olika delar av kommunen.

Väg 15

Listervägen samt väg 123

Kämpaslättsvägen

Idrottsvägen

Tredenborgsvägen

Sölvevägen
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Teckenförklaring
Berggrund av Karlshamnsgranit, radioaktivitet okänd

Område inom vilket gammastrålningsnivån i berggrunden och/eller jordlagret kan överstiga 30ur/h

Berggrund av granit med gammastrålning som överstiger eller lokalt kan överstiga 30ur/h

6.9 Radon
Radon är en ädelgas som finns i berg-
grunden, i jord, i blåbetong och i en del 
dricksvatten. Av radon bildas radon-
döttrar. När man andas in radondöttrar 
fastnar en del av dem i lungorna. Strål-
ningen från radondöttrarna kan bidra till 
lungcancer. Större delen av kommunen 
utgörs av lågradonmark. I viss utsträck-
ning förekommer även normalradon-
mark. Strålningsvärden som klassificerar 
högradonmark kan förekomma ställvis 
i områden med blottad berggrund eller 
med ett tunt jordtäcke av gnejs eller gra-
nit. Detsamma gäller mark som innehål-
ler långtransporterat isälvmaterial med 
innehåll av främst alunskiffer. 

Det är av stor vikt att vid val av lokali-
sering av nya områden för bebyggelse 
attkontrollera radonhalten i marken. 
Målet bör vara att klara riktvärdet för 
radonhalt i inomhusluften d.v.s. 200 
Bq/m³. Ofta kan relativt enkla, och inte 
särskilt kostsamma, åtgärder vidtas för 
att minska radongashalten t.ex. genom 
ventilation.

Vid upprättande av detaljplaner före-
skrivs  radonskyddad grundläggning med 
förberedelse för radonsäkert utförande.

Information om ovanstående karta

Karlshamnsgraniten kan lokalt översitiga 30 uR/h. Inom granitområdena behöver 
markmätningar utföras för att man skall få kännedom om granitens radioaktivitet.

I omarkerade områden är det sannolikt låg gammastrålning. Lokalt kan det förekomma 
högre gammastrålning vid förekomst av pegmatiter, enstaka gångar av granit och vid 
uran- och toriummineraliseringar. Strålning från dessa kan endast beröra enstaka hus.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
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 Räddningstjänstens riskobjekt

6.10 Riskobjekt

Vissa industriella anläggningar hanterar 
inom sitt område varor där utflöde, ex-
plosion och spridning av gaser, kemika-
lier mm kan inträffa. Beroende på graden 
av miljöpåverkan ska tillstånd sökas eller 
anmälan göras. 
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C företag anmäler sin verksamhet enligt 
miljölagstiftningen. Graden av störning 
från de olika verksamheterna är mycket 
skiftande och skyddsavstånden till 
bostadshus varierar också. Anmälan görs 
till Miljöförbundet Blekinge Väst eller 
Länsstyrelsen beroende på typ av ärende.
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7Riktlinjer för mark- och vattenanvändningen 
samt utveckling av den bebyggda miljön

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

På Mark- och vattenanvändningskartan 
redovisas kommunens avvägning mellan 
bevarande- och exploateringsintressen.

Regleringar som påverkar mark- och 
vattenanvändningen, t ex riksintressen, 
redovisas på Regleringskartan.

7.1 Generella ställningstaganden 
till användning av kommunens 
mark och vatten – intresseområ-
den

Avsnitt 7.1 redovisar ämnesvis kom-
munens ställningstagande och riktlinjer 
för utvecklingen av mark- och vattenom-
råden (sektoriellt efter användningsom-
råde). Avsnittet kan användas som en 
utförlig teckenförklaring till Mark- och 
vattenanvändningskartan.

Detaljplan och bygglov 
Avstyckningar och fastighetsbildning 
för nya bebyggelsegrupper bör i i första 
hand göras som kompletteringar till byar 
och tätorter.  
Enstaka avstyckningar och nybyggnation 
av enstaka hus kan prövas som bygglov 
utan detaljplan. En grupp av hus kräver i 
normalfallet detaljplan.  

I samband med att Plan- och Byggla-
gen (PBL) trädde i kraft 1987 infördes 
begreppet samlad bebyggelse. Begreppet 
blev ”sammanhållen bebyggelse” under 
2011. Det innebär att tomter gränsar 
intill varandra eller är åtskilda endast 
av allmän plats väg, natur etc. Bygg-
nadsnämnden uppdaterar regelbundet 
avgränsningar för sammanhållen bebyg-
gelse. För områden med sammanhål-
len bebyggelse gäller generellt krav på 
bygglov. För en- och tvåbostadshus som 
inte ingår i ”sammanhållen bebyggelse”, 
krävs inte bygglov för mindre tillbyggna-
der och komplementbyggnader.

En förutsättning för nybyggnation på 
landsbygden är att man tar hänsyn till 
omgivande bebyggelse och landskap 
så att byggnaderna på ett  naturligt sätt 
smälter in i miljön.  
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Be= Befintliga bebyggda områ-
den 
 
Be-områdena innehåller redan ianspråk-
tagna områden och består av sammman-
hållen bebyggelse samt detaljplanerade 
områden. Planändringar kan bli nödvän-
diga men särskild hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse och markanvändning. 
 
Mark- och vattenanvändning 
Samhällenas möjlighet till utveckling 
prioriteras. All sammanhängande ny-
byggnation ska föregås av planläggning. 
Det är väsentligt att planläggningen tar 
stor hänsyn till topografi, vegetation och 
kulturlämningar. Exploateringsföretag 
kräver i många fall stor hänsyn till befint-
lig bebyggelses karaktär. Samarbete med 
hembygdsföreningarna, samhällsfören-
ingar och andra lokala föreningar i kom-
munens föreningsregister är en lämplig 
väg för dialog samt att föra ut informa-
tion, till exempel om planerade exploa-
teringar och bevarandevärda miljöer.  
I områden som inte är planlagda kan 
strandskydd 100 - 300 meter från stran-
den finnas.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön 
Inom Be-områdena prioriteras befintlig 
pågående markanvändning; bostäder, 
industrier, handel o.s.v.

Uppförande av nya byggnader ska följa 
gällande detaljplaner och anpassas till 
befintlig bebyggelse.  
 
Krav kan i detaljplaner ställas på 
anpassning till den befintliga miljön. 
Inom riksintresseområdena Sölvesborgs 
innerstad, Nya staden och Slottet ställs 
mycket höga krav på hänsyn och anpass-
ning till miljön och byggnadstraditionen, 
såväl vid ny-, till- och ombyggnad som 
vid underhåll. Stor hänsyn ska tas till 
möjligheten att utveckla en säker och 
sund trafikmiljö. God tillgänglighet till 
kollektivtrafik, ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät samt trygga och säkra skol-
vägar ska prioriteras. Vägdragningar som 
kan ge upphov till buller över rekom-
menderade riktvärden och transport av 
miljöfarligt gods bör undvikas genom 
samhällen och nära bostäder.

- Utveckling och förtätning inom redan 

byggda samhällen ska prioriteras i förhål-
lande till utspridning av bebyggelse dock 
ej på allmän plats, dvs som är planlagd 
för park, natur eller plantering.

- Kommunen ska arbeta för goda kom-
munikationer samt en säker och sund 
trafikmiljö, där barns skolvägar kan 
vara en utgångspunkt. Förtätning ger 
närhet mellan olika funktioner. Närhet 
iunbjuder till att gå och cykla och gör 
därigenom samhället mer tillgängligt och 
miljöväligt.

För de områden som är av riksintresse 
för kulturmiljövården avser kommunen:

- Att för de mest skyddsvärda - ta fram 
detaljplaner som skyddar kulturmiljöin-
tressena.

- Att anordna informations- och diskus-
sionsträffar och utarbeta informations-
blad med praktiska råd och anvisningar 
för hur man ska skydda och bevara 

kulturmiljöintressena. 

JS = Markområde där jord- och 
skogsbruk prioriteras 
JS-områdena består huvudsakligen av 
jordbruksmark och skogsmark. Här finns 
enstaka byggnader, gårdar och även 
mindre grupper av hus med olika stark 
anknytning till jord- och skogsbruk. 

Mark- och vattenanvändning 
Inom JS-områden ska mark och vatten i 
första hand användas för jord- och skogs-
bruket, dess byggnader, anläggningar 
och expansion. 

I andra hand är även andra exploate-
ringsföretag, till exempel anläggningar 
för olika verksamheter med, framför 
allt, jord- och skogsbruksanknytning 
väkomna. 

Möjlighet till jordbruksbevattning är 
viktigt. Inom JS-områden finns på vissa 
platser allmänna dricksvattentäkter. 
 
Det är lämpligt att, som allmän utgångs-
punkt för bortledning av vatten från 
ytvattendrag, utgå från att större vattenut-
tag kan kräva tillstånd. Rätten att avleda 
vatten regleras i Miljöbalken.

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Jordbrukets intressen 
Jordbruket är enligt miljöbalken en nä-
ring av nationell betydelse. Kommunens 
mål är i överensstämmelse med denna 
lag, att brukningsvärd jordbruksmark 
bör bevaras. Den ”får tas i anspråk för 
anläggningar och bebyggelse eller annan 
exploatering endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk” (MB 3kap 4§). 

Skogsbrukets intressen 
Skogsbruket är en viktig resurs av natio-
nell betydelse och naturvårdsinriktade 
skogsbruksplaner bör utarbetas för de 
skogsområden som är av intresse för 
naturvård och friluftsliv. För att uppnå 
en avvägning mellan olika intressen och 
tillse att området har ett lämpligt skydd, 
kan skogsbruksplanerna regleras enligt 
mijöbalken.

P = Område för pälsdjursgår-
dar. 
Mark- och vattenanvändning 
Inom P-områdena prioriteras pågående 
markanvändning för pälsdjursuppföd-
ning.

H = Område för  
hamnändamål 
Mark- och vattenanvändning 
Inom H-områden prioriteras pågående 
markanvändning för hamnändamål.

 

A = Ankringsplats 
Mark- och vattenanvändning 
Vattenområdet är avsett för tillfällig ank-
ringsplats i anslutning till farled.  

Fa = Farled 
Mark- och vattenanvändning 
Inom kommunen finns farleder till Söl-
vesborgs handelshamn, Pukavik, Hörvik, 
Nogersund, Hällevik, Torsö, Västra näs 
och ”Hermans heja”. Leddjupgåendet 
i inseglingsrännan till Sölvesborgs han-
delshamn är ca 8 m (bredd ca 50 m).  
 
Farlederna ska, så långt som möjligt, 
skyddas från verksamheter som försvårar 

Områden med oförändrad markanvändning på kartan
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Småbåtar i Hällevik. 
Fotograf: Jonte Göransson

Ff = Område för fritidsfiske

Mark- och vattenanvändning 
Inom Ff-områden ska fritidsfiskets och 
friluftslivets intressen prioriteras.

Vö = Vattenområde  
öppet hav 

Inom detta område finns oexploaterade 
havsområden. Inom en zon på ca 5 km 
från kusten är vindkraftsetableringar i 
regel olämpliga.

Vr = Vattenområde där reci-
pientintresset för kommunalt 
avlopp prioriteras  
Inom Vr-områden finns befintliga ut-
loppstuber från kommunala reningsverk  
med utsläpp av renat avloppsvatten till 
recipienten Östersjön. 

Vattenanvändning 
Vattentillgången i Vr-områden prioriteras 
för recipientändamål från kommunala 
reningsverk. 
Kontinuerlig uppföljning av utsläpp och 
recipientförhållanden måste ske för att 
visa att avloppsreningen är godtagbar. 
Påtagliga störningar gentemot badintres-
sen eller annat kan aktualisera flyttning 
av utsläppspunkter eller andra åtgärder. 
Spridningseffekterna kan dock vara svåra 
att klarlägga med exakta avgränsningar 
på grund av vind och vattenströmmar.
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sjöfartens användning av farlederna. En 
avvägning mot övriga allmänna intressen 
få+r göras, t ex vid etablering av havsba-
seradevindkraftsanläggnigar. 

Yf = Område för yrkesfiske.

Mark- och vattenanvändning 
Inom Yf-områden ska yrkesfiskets intres-
sen prioriteras. 

Mark- och vattenområden som har bety-
delse för yrkesfisket ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringarnas bedrivande.
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utöka bebyggelsen. Stranden ska dock 

vara tillgänglig för allmänheten.

 B = Markområden där nya bostä-
der prioriteras.

B-områden innehåller utvecklingsområ-
den för bostäder.

Mark- och vattenanvändning 
Samhällenas möjlighet till utveckling 
prioriteras.

Det är väsentligt att planläggningen tar 
stor hänsyn till topografi, vegetation och 
kulturlämningar. Exploateringsföretag 
kräver i många fall stor hänsyn till befint-
lig bebyggelses karaktär. Samarbete med 
hembygdsföreningarna, samhällsfören-
ingar och andra lokala föreningar i kom-
munens föreningsregister är en lämplig 
väg för dialog samt att föra ut informa-
tion, till exempel om planerade exploa-
teringar och bevarandevärda miljöer.  
I områden som inte är planlagda kan 
strandskydd 100 - 300 meter från stran-
den finnas.

Strategi för tätorternas utveckling 
Mark- och vattenområden som ska vara 
tillgängliga för samhällenas utveckling, 
där markens användning förändras. 
Områden som idag kan vara delvis 
ianspråktagna för bebyggelse och mindre 
verksamheter.

Gällande tätortsutvecklingen är kom-
munens bedömning att huvuddelen av 
utbyggnaden bör ske i och i anslutning 
till de fem prioriterade tätorterna. Där 
kan kommuninvånarna erbjudas service i 
form av skola, barnomsorg, äldreomsorg, 
närrekreation m.m.

Prioriterade tätorter:e fem 
prioriterade tätorterna är 

 � Sölvesborg
 � Hällevik/Nogersund
 � Hörvik/Krokås
 � Mjällby
 � Norje

 

Detaljhandel 
Kommunens uppfattning är att det domi-
nerande detaljhandelsutbudet ska loka-
liseras till Sölvesborgs centrum. Ett mål 
kommunens varuförsörjningsplan är, att 
befintligt butiksnät i de mindre tätorterna 
så långt möjligt ska bevaras. För externa 
etableringar av stormarknader finns inget 
utrymme annat än undantagsvis, då det 
är fråga om skrymmande sällanköpsva-
ror, som traditionellt brukar försäljas i 
företagsområden och liknande.

 
Kommunen är positiv till en utveckling 
med ökande andel permanentboende i 
tidigare fritidshus men det ställer  större 
krav på offentlig service m.m.

 � Hänsyn ska tas till möjligheten att 
utveckla goda kommunikationer. 
Avvägningar kring områdets framtida 
utveckling bör inkludera frågeställning-
ar om möjligheter till kollektivtrafikför-
sörjning, gång- och cykelvägnät, trygga 
och säkra skolvägar, risk för störningar 
av buller, risker med miljöfarliga 
transporter etc.

 � Inom områden med strandskydd ska 
detta intresse vägas mot möjligheten att 

Stortorget med affärer, restauranger och uteserveringar är en naturlig mötesplats 
för många människor. 
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön

Inom B-områdena prioriteras bostadsbe-
byggelse.

 � Uppförande av ny sammanhållen 
bostadsbebyggelse ska ske genom 
detaljplanering. Huvudinriktningen för 
dessa områden ska vara att anslutas till 
kommunalt vatten- och avloppsnät.

 � Krav kan i detaljplaner ställas på 
anpassning till den befintliga miljön. 
Inom riksintresseområden ställs mycket 
höga krav på hänsyn och anpassning 
till miljön och byggnadstraditionen, 
såväl vid ny-, till- och ombyggnad som 
vid underhåll.

 � Stor hänsyn ska tas till möjligheten 
att utveckla en säker och sund trafik-
miljö. God tillgänglighet till kollektiv-
trafik, ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät samt trygga och säkra 
skolvägar ska prioriteras. 
Vägdragningar som kan ge upphov till 
buller över rekommenderade riktvär-

Områden med förändrad markanvändning
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den och transport av miljöfarligt gods 
bör undvikas genom samhällen och 
nära bostäder.

 � Byggande som bidrar till att skapa 
sociala mötesplatser prioriteras. 
Exempel på sådant byggande kan vara 
tättbebyggda hus, t.ex. parhus, 
kedjehus, radhus eller mindre flerbo-
stadshus i centrala lägen i tätorterna, 
gärna på gång- cykelavstånd från 
allmän och kommersiell service. Bra 
uppehållsplatser längs gångstråk och 
entréer direkt mot gatan för både 
bostäder och verksamheter ökar 
kontaktytor mellan människor. Val av 
parkeringsytor bör ske med eftertanke.

 � Ny större sammanhållen bostadsbe-
byggelse ska prövas i detaljplan. 
Miljökonsekvensbeskrivning kan 
krävas.

 � Utveckling och förtätning i anslut-
ning till redan byggda samhällen ska 
prioriteras istället för utspridning av 
bebyggelse.

 � Enstaka nybyggnaders lämplighet 
och utformning avgörs enligt PBL 3 kap 
utifrån lokala förhållanden i varje 
särskilt fall i samband med plan- och 
bygglovprövning.

 � Möjlighet till ekobyar/kretsloppsbyar 
kan skapas.

 � Kommunen ska arbeta för goda 
kommunikationer samt en säker och 
sund trafikmiljö, där barns skolvägar är 
en viktig utgångspunkt. Förtätning ger 
närhet mellan olika funktioner. Närhet 
inbjuder till att gå och cykla och gör 
därigenom samhället mer tillgängligt 
och miljövänligt.

 � Kommunen ser positivt på byggande  
av lågenergihus.

V= Markområden där nya verksam-
heter (företagsområden) prioriteras.

V-områden är mark- och vattenområden 
där industri-, lager-, hantverks-, kon-
tors- eller handelsändamål prioriteras. 
Områdena ska detaljplaneras. Indu-
striverksamhet kräver alltid miljökon-
sekvensbeskrivning. Lokaliseringen av 
områdena är gjorda utifrån ambitionen 
att arbetsplatser ska finnas i de olika 
kommundelarna.

Områdenas utveckling är beroende av 
goda transportlägen. Områdena ska ha 

god tillgänglighet, det vill säga transport-
systemet ska utformas och organiseras så 
att näringslivet ges möjlighet att tillgo-
dose sina transportbehov.

Markanvändning 
Industri-, lager-, hantverks- och kon-
torsändamål ska prioriteras men annan 
verksamhet kan pågå till dess marken 
eller vattenområdet detaljplanerats för 
detta ändamål. Handel bör i dessa områ-
den endast godkännas i undantagsfall för 
att undvika att skapa externa handelseta-
bleringar. 

Inom företagsområdena är det av vä-
sentlig betydelse att verksamheterna kan 
utvecklas inom så fria ramar som möjligt 
och onflikter med annan känslig markan-
vändning bör förebyggas.

Prövning av områdenas lämplighet för 
industri-, lager-, hantverks-, kontors- 
eloler handelsändamål ska ske genom 
detaljplanläggning. 

Områden för industri kan i vissa fall 
kombineras med handel.

Utanför tätorterna är det i första hand 
fråga om handel med sällsnköpsvaror, 
byggmaterial och liknande. Handel med 
dagligvaror bör i första hand koncentre-
ras centralt i tätorterna.

Kommunens vileriktning är att det domi-
nerande detaljhandelsutbudet ska finnas 
i SÖlvesborgs centrum, samtidigt som 
målet enligt kommunens varuförsörj-
ningsplan är , att befintligt butiksnär i de 
mindre tätorterna så+ långt som möjligt 
ska bevaras. För externa etableringar av 
stormarknader etc. finns inget utrymme 
annat än undantagsvis, då det är fråga 
om skrymmande sällanköpsvaror, som 
traditionellt brukar försäljas i industriom-
råden och liknande.

Konsekvenser

 � Tillverknings-, hantverks- och 
industriverksamhet är viktiga basnä-
ringar i kommunen men kan ge 
störningar genom markanspråk, buller, 
ökade trafikmängder, markslitage, 
utsläpp till vatten och luft. Aktuella 
områden bedöms ha förutsättningar att 
tåla de störningar som kan uppkomma 
eftersom tillräckligt stora skyddsavstånd 
skapas.

 � Avvattningsproblem vid stora 
hårdgjorda ytor måste uppmärksam-

mas. Områden för lokalt omhänderta-
gande av dagvatten kan erfordras.

 � Större externa handelsområden bör 
uppmärksammans eftersom detta 
riskerar att utarma centrumhandeln och 
bidra till ett ökat bilberoende, vilket 
motverkar flera av miljömålen.

E = Områden där energiförsörjning 
prioriteras

Inom E-områden ska produktion av 
energi, framdragande och underhåll av 
högspännings- och fjärrvärmeledningar 
prioriteras. Det kan röra sig om ledningar 
som ingår i det nationella stamnätet och 
som är av riksintresse. Det kan även röra 
ledningar som är av stort lokalt värde för 
kraft- och värmeförsörjningen.

Energiproduktion 
Inom kommunen saknas större produk-
tionsanläggningar för energi utöver be-
fintliga och planerade vindkraftsparker.

Energidistribution 
Kraftledningar för eldistribution bör 
enligt kommunens mening utföras som 
jordkablar. Ett stomnät för distribution 
av fjärrvärme till Sölvesborgs tätort är 
utbyggt. 
En ledning för distribution av fjärrvärme 
till Mjällbys tätort planeras.

Lokala gasolanläggningar för energi finns 
inom kommunen. Ett flertal av dem är 
för växthusodling.

Mark- och vattenanvändning 
Inom E-områden prioriteras utbyggnad 
och underhåll av produktions- och 
distributionsanläggningar för energi, t.ex. 
vindkraftverk, kraft- och fjärrvärmeled-
ningar. Nuvarande mark- och vattenan-
vändning bedöms kunna fortsätta paral-
lellt. Det intrång som kan bli följden av 
nya ledningsdragningar bedöms normalt 
kunna samordnas med andra intressen.

En vindbruksplan har tagits fram för 
Sölvesborgs kommun och har inarbetats 
i denna översiktsplan. Områden som 
utpekats som lämpliga för vindkrafts-
utbyggnad har markerats på mark -och 
vattenanvändningskartan.
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön 
Ny bebyggelse eller nya anläggningar, 
som förhindrar eller försvårar fram-
dragande och underhåll av kraft- och 
fjärrvärmeledningar tillåts inte inom 
E-områden. 

 � För mer omfattande exploateringar i 
anslutning till vindkraftverk, kraft- och 
fjärrvärmeledningar eller för nyanlägg-
ning av sådana ledningar krävs normalt 
detaljplan samt tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning. 

 � För alla kraftledningar gäller 
säkerhetsbestämmelser som anger ett 
minsta tillåtet avstånd mellan ledning 
och byggnad, anläggning eller verksam-
het. Upplysningar om gällande 
föreskrifter lämnas av ledningsägaren.

 � Vid nybebyggelse av bostäder bör ett 
riktvärde på maximalt 0,2 mikrotesla 
inom ytor för stadigvarande vistelse 
användas.

Konsekvenser

 � Vindkraftverk och större kraftledning-
ar är höga och syns långt i flacka 
landskap eller på höjder. Anläggning-
arna kan uppfattas som störande i 
landskapsbilden.

Kraftledningar kan även påverka den 
omedelbara omgivningen med buller 
och elektromagnetisk strålning.  
T = Mark- och vattenområden där 
trafik- och kommunikations- 
ändamål prioriteras 

T-områdena består av mark- eller vat-
tenområde med strategisk betydelse för 
trafiksektorn (i första hand vägar och 
järnvägar samt farleder för sjöfart). Områ-
dena är antingen redan ianspråktagna för 
trafikändamål eller ligger som planerade 
framtida trafikkorridorer. Det exakta läget 
är ännu inte avgjort varför någon när-
mare beskrivning inte kan göras i denna 
version av översiktsplanen.

Mark- och vattenanvändning 
Inom T-områden prioriteras trafik- och 
kommunikationsändamål. Åtgärder som 
kan försvåra områdenas utveckling för 
detta är olämpliga. 

För att underlätta sjöfarten kan muddring 
av farleder och inseglingsrännor fordras.

Vägar 
Vägarna E22, 15 och 123 räknas som 
kommunikationsanläggningar av riksin-
tresse (3 kap 8 § miljöbalken). 

Översiktsplanen redovisar en tänkt ny 
sträckning av länsväg 123, öster om 
Stibyberget. Enligt kommunens uppfatt-
ning måste i det sammanhanget största 
möjliga hänsyn tas till jordbrukets och 
naturvårdens intressen.

Inom ca 130 m räknat från vägområdet 
till E 22 är bebyggelse olämplig, om det 
inte kan visas att vägtrafikbullret under-
stiger rekommenderade riktvärden.

Inom 100 meter från vägar som enligt 
Trafikverket är utpekade som lämpliga 
för transporter av farligt gods ska en 
riskutredning utföras.

Inom 50 m från vägområdet till E 22 
räknas som byggnadsfri zon. Inom denna 
zon ska samråd ske med Trafikverket och 
räddningstjänsten gällande olycksrisker 
Dessutom ska risken för luftföroreningar 
beaktas innan bygglov lämnas.

Inom 30 m från vägområdet, till de all-
männa vägarna nr 15 och nr 123 ska ut-
anför område med detaljplan samråd ske 
med Trafikverket innan bygglov lämnas.
Inom 12 m från vägområdet, till övriga 
allmänna vägar ska utanför område med 
detaljplan samråd ske med Trafikverket 
innan bygglov lämnas. 

Järnväg 
Blekinge Kustbana har stor betydelse för 
persontransporter. Någon åtgärd som 
kan inskränka nuvarande möjligheter att 
utnyttja järnvägsspåret ska inte tillåtas. 
 
Järnvägsstationen är välplacerad. Någon 
nytt stationsläge är inte önskvärt. Däre-
mot bör förbättrade parkeringsmöjlig-
heter för pendlare anordnas. Allt för att 
bidra till ett ökat resande med tåg eller 
buss. 
 
Hamnar 
Sölvesborgs handelshamn har ett strate-
giskt läge i regionen för handel med hela 
Baltikum och övriga Europa. Hamnen är 
välutrustad med en 600 meter kaj. 
 
Telekommunikationer 
Det är angeläget att ny- och tillbyggnader 

av telekommunikationsbygggnader an-
passas till helhetsmiljön och byggnads-
traditionen. Speciellt angeläget är detta i 
öppna landskap samt intill bybebyggelse 
och vägar. Statliga myndigheter kan 
ställa krav på byggnaders utformning och 
placering. 

När det gäller master ska särskild hänsyn 
tas till landskapsbilden i öppna kust- och 
odlingslandskap. Samnyttjande mellan 
olika mobiltelefonoperatörer ska därför 
eftersträvas för att minimera antalet 
master. Samråd ska ske med regionala 
myndigheter, Luftfartsverket och 
försvaret.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön

Ny bebyggelse eller andra exploatering-
ar, som förhindrar eller försvårar kommu-
nikationsnyttjandet är olämpliga.

Prövning av ärenden görs mot bakgrund 
av ovanstående.

 � För mer omfattande exploateringar, 
såväl vad avser rena trafikanläggningar 
som annan exploatering, kan detaljplan 
eller arbetsplan enligt väglagen krävas. 
Konsekvenserna bör alltid belysas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detaljer i 
det enskilda fallet måste avgöras utifrån 
lokala förhållanden.

 � Störningar måste i viss utsträckning 
accepteras. Där störningar inte kan 
undvikas bör åtgärder vidtas för att så 
långt möjligt minska effekterna av 
störningen. Lokaliseringen av nya 
trafikanläggningar bör, med beaktande 
av ekonomi och trafiksituation, i möjlig 
utsträckning ske där minsta konflikt 
med andra intressen föreligger.

 � Åtgärder ska vidtas för att så långt 
möjligt genom samordning mellan 
olika mobiltelefonoperatörer minska 
antalet master.

 � Sjöfartens farleder ska vara hinder-
fria.

 � Luftburna ledningar bör grävas ner i 
marken.

C = Område för camping

Mark- och vattenanvändning 
Marken inom C-områden prioriteras för 
campingändamål och därtill hörande 
anläggningar.
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N = Mark- och vattenområden där 
naturvärden prioriteras

N-områdena har höga naturvärden. Flera 
är av riksintresse för naturvården.

Mark- och vattenanvändning 
Åtgärder som stör de höga naturvärdena 
är olämpliga.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön 
Inom N-områden får bebyggelseutveck-
lingen inte störa de höga naturvärdena.

K = Område för kulturmiljövård 
- mark- och vattenområden där 
kulturvärden prioriteras

K-områdena (område för kulturmiljövård) 
har höga kulturvärden. Flera är av riks-
intresse för kulturmiljövården. Inom de 
i planen så kallade k-områdena ska kul-
turminnesvårdens intressen tillgodoses 
genom någon form av aktivt bevarande. 
Byggnader och kulturlandskap samverkar 
till en helhet som det är av stort intresse 
att skydda och bevara. Det är angelä-
get att råd för bebyggelseutformningen 
utarbetas. Upprättande av områdesbe-
stämmelser eller andra former av enklare 
planutredningar kan bli aktuellt.

K-områdena innehåller kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljöer. Byggnader 
och kulturlandskap samverkar till en hel-
het som det är av stort intresse att skydda 
och bevara.

Inom K-områdena prioriteras en levande 
bebyggelsemiljö med fokus på bebyggel-
sens kulturhistoriska väården:

- Nya hus ska kunna byggas som kom-
plettering till befintlig bebyggelse.

- Den nya bebyggelsen ska anpassas 
till kulturvärdena i8 volym, färg och 
materialval.

- Krav ska ställas på anpassning till den 
befintliga miljön. Inom riksintresseom-
rådena ställer det höga kulturvärdena 
mycket höga krav på hänsyn och anpass-
ning till miljön och byggnadstraditionen, 
såväl vid ny, till- och ombyggnad som 
vid underhåll. Även jordbrukets ekono-
mibyggnader bör om möjligt anpassas till 
byggnadstraditionen.

- Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer inom tätorterna säkerställs med 
detaljplaner med bevarandebestämmel-
ser.

Åtgärder som stör de höga kulturvärdena 
är olämpliga.

För de bebyggelsemiljöer som är av 
riksintresse för kulturmiljövården avser 
kommunen

 � för de mest skyddsvärda bebyggelse-
miljöerna - ta fram detaljplan som 
skyddar kulturmiljöintressena. Avsikten 
är att inte utöka bygglovsplikten om 
man följer de riktlinjer som ges.

 � för övriga bebyggelsemiljöer - an-
ordna informations/diskussionsträffar 
och utarbeta informationsblad med 
praktiska råd och anvisningar hur man 
ska göra för att skydda och bevara 
kulturmiljöintressena.

Konsekvenser 
Utvecklingen av bebyggelsemiljöerna 
inom områden med höga kulturvärden 
kan innebära:

 � Ersättningsanspråk kan ställas vid 
införandet av skyddsbestämmelser (q 
eller Q), dock ej vid införande av 
varsamhetsbestämmelser (k).

 � Begränsningar vad avser större 
exploateringar och utformning av 
byggnader. Sådana begränsningar 
måste accepteras vid utveckling av 
attraktiva kulturmiljöer. Konflikter kan 
gälla bland annat ny eller förändrad 
bebyggelse, ny vägdragning, vindkrafts-
etablering, ny täktverksamhet, ändrad 
jordbruksdrift med mera.

F = Mark- och vattenområden 
där rekreation och rörligt fri-
luftsliv prioriteras 

F-områdena är en stor tillgång för kom-
munens invånare och deras möjlighet till 
friluftsliv och av strategisk betydelse för 
turismen och friluftslivet.

Åtgärder som kan försvåra områdenas 
utveckling för rekreation och rörligt 
friluftsliv är olämpliga.

- Större exploateringsföretag, som nya 
vägdragningar, bevattningsmagasin och 
anläggningar för vindkraft och turism, 

Områden med aktivt bevarande

bör föregås av noggrann prövning som 
särskilt beaktar rekreationsintressena. 

 � Det är viktigt att utveckla samman-
hängande friluftsstråk, dels genom 
gång- och cykelleder från tätorterna till 
F-områdena.

 � Anpassa kommunikationsytor för att 
skapa ökad tillgänglighet för rörelse-
hindrade. 
 
Inom F-områden får bebyggelseutveck-
ling inte störa rekreationsintressen.

 � Enstaka nya hus ska kunna byggas 
som komplatrering till befintlig 
bebyggelse om detta går att samordna 
med allmänna intressen. Jord- och 
skogsbruket får inte hindras genom 
oläm0ligt lokaliserad mybebyggelse.

 � Större nya husgrupper ska föregås av 
extra noggran prövning som särskilt 
beaktar rekreationsintressena. 

 � Det är ageläget att ny- och tillbygg-
nader anpassas till helhetsmiljön och 
byggnadstreditionen. Speciellt angelä-
get är detta i öppna landskap samt intill 
bebyggelse och vägar. 

 � Utveckling av småvägar och stigar 
för cykling och vandring till helhetsmil-
jön och byggnadstraditionen.mSpeciellt 
angeläget är detta i öppna landskap 
samt intill bebyggelse och vägar. 

 � Utveckling av småvägar och stigar 
föpr cykling och vandring till, inom 
och mellan F-områdena bör uppmunt-
ras. Ett genomförande av grönstruktur-
planens intentioner.

St = Strategiskt område Mark- 
och vattenanvändning

St-områden reserveras för framtida 
handlingsfrihet. Det innebär att över-
siktsplanen ger stöd för exploatering av 
resurserna, bl.a. mineralbrytning och 
vattenförsörjning även om inte resursen 
kommer att utnyttjas på kort sikt. Här 
finns även förslag till skyddsområden för  
befintliga vattentäkter som idag saknar 
sådana.

Det är kommunens viljeinriktning att de 
vattentäkter som idag saknar skyddsom-
råden ska skyddas mot markföroreningar 
och anläggningar med föroreningsrisker.
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 � Konsekvenser 
En förorening av grundvattnet kan slå 
ut den kommunala dricksvattenförsörj-
ningen.  
 
Vn = Vattenområde samt öar med 
höga naturvärden

Inom detta område finns främst öar och 
skärgård. Området har stort värde för na-
turvården och för det rörliga friluftslivet. 
Här finns sällsynta och även utrotnings-
hotade djur- och fågelarter. 

Havskusten och vattendragen i Sölves-
borgs kommun är av regionalt intresse 
för såväl yrkesfisket som fritidsfisket. 
Lekområden finns för flera fiskarter 
såsom abborre, gädda, sik och sill. 
Vandrings- och uppväxtområden finns 
dessutom för ål och havsöring. 

Mark- och vattenanvändning 
Områdets höga värde, riksintresse, ur 
naturvårdssynpunkt och för det rörliga 
friluftslivet är väsentligt. Strandskydd 
råder inom hela området. Markanvänd-
ningen får inte äventyra dessa intressen.

De höga naturvärden som finns inom 
området hänger samman med gränszo-
nen hav-land. En mängd arter är knutna 
till denna typ av miljö, som därför har 
ett mycket stort bevarandevärde. Bland 
annat finns ett flertal öar som är avsatta 
som fågelskyddsområde och som har 
beträdnadsförbud under delar av året.

- Bebyggelse eller annan anläggning 
eller verksamhet som hotar eller 
konkurrerar med ovanstående intres-
sen får ej tillkomma.

- Mindre hamnar för fisket och det 
rörliga friluftslivet ska kunna anläg-
gas på strategiska platser där särskild 
hänsyn till känslig natur ska tas.

- Bryggor eller andra anläggninar 
, båttrafik med mera som påtagligt 
hotar eller stör naturvärdena  bör 
undvikas.

- Områdets naturförutsättningar är 
skiftande och omfattar både land 
och vattenområden. Det är viktigt att 
allmänhetens tillträde till område för 
bad och båtliv inte försvåras. 

- Bebyggelse eller annan anläggning 
eller verksamhet som hotar fiskets 
eller fiskeproduktionens intresse får 

inte tillkomma. Där detaljplan finns 
ska utbyggnaden följa denna.

Fr = Vattenområden där fiskenä-
ringens intressen prioriteras

Fiskenäringen jämte fiskberedningsin-
dustrin är viktiga näringar i Sölvesborgs 
kommun. Inom Fr-områdena finns fiske-
hamnar med tillhörande byggnader samt 
vattenområden värdefulla för reproduk-
tion och uppväxt av olika fiskarter.

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN
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7.2 Områdesvisa ställnings- 
taganden - planeringsområden

Redan i den kommunomfattande 
översiktsplan  som antogs av kom-
munfullmäktige 1990 redovisades en 
uppdelning av kommunen i olika funk-
tionella markområden som fortfarande 
är aktuella. För vart och ett av dessa tog 
man ställning till markanvändningen. 
Sedan även vattenplaneringen blivit en 
kommunal uppgift är det naturligt att låta 
det stora havsområde som numera tillhör 
kommunen bilda ett särskilt område.

 Avsnittet redovisar geografiskt kom-
munens ställningstagande och riktlinjer 
områdesvis (geografisk indelning efter 
planeringsområden). 

             Planeringsområden

 1. Ryssbergsområdet

     - Gammalstorp

 2. Centrala jordbruksområdet

     - Mjällby

     - Ysane

 3. Norra kommundelen

     - Kylinge/Högtofta 

 4. Östra kustområdet 

     - Pukavik

     - Norje

     - Djupekås

 5. Södra kustområdet 

     - Hörvik/Krokås

     - Hällevik/Nogersund

     - Siretorp/Sandviken

 6. Sölvesborgs tätort 

     - Sölvesborg

 7. Havsområdet inkl. Hanö 

Torsö

V Näs

SÖLVESBORG

Sandviken Istaby

Siretorp

Sölve

Mjällby

Lörby

Gammalstorp

Ysane

Norje

Bjäraryd

Pukavik

Sandbäck

Kylinge

Hällevik

Nogersund

Djupekås

Hörvik

Krokås

0 0,5 2,5 5 km

1.

2.

5.

6.

7.

4.

3.
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1. Ryssbergsområdet

Området omfattar framför allt Ryssber-
get, en bokskogsklädd höjdrygg som 
gränsar till Skåne. Längs Ryssbergets 
östra del är ett mer öppet småskaligt 
jordbrukslandskap beläget. Det öppna 
landskapet följer Gammalstorpsvägen 
och Bjärarydsvägen. Vägarna passerar 
genom Gammalstorp, Högtofta, Kylinge 
och flera andra mindre byar. Landskapet 
är mosaikartat, man passerar förbi gårdar, 
torp, växthus, hagar, åkermark och skog. 
Vägen är smal, slingrig och följer allt 
som oftast stengärden. Under en sträcka 
passerar vägen förbi kanten av det som 
förr var sjön Vesan.

I Ryssbergsområdet bor idag ca 650 
personer (SCB, nyko-områden 2008-12-
31). I den norra delen, vid Kylinge, finns 
Högtofta skola med skola, förskola, samt 
fritidshem. Från Kylinge är det ca 15 km 
till Sölvesborgs stad och från Gammals-
torp ca 6 km. I Kylinges norra utkant 
passerar länsväg 15 med bussförbindelse 
till Karlshamn och Olofström.  
Utbyggnadsområdena för bostäder 
omfattar ca 45 ha mark och beräknas ge 
omkring 60 nya bostäder. Utbyggnads-
området för verksamheter omfattar ca 22 
ha. Det finns idag inga separata cykelvä-
gar i området.

Skogsområdet har huvudsakligen en ka-
raktär av oexploaterat bokskogsområde. 
Hela Ryssberget är av riksintresse för 
friluftslivet och den södra hälften samt 
området kring Skinsagylet är av riksin-
tresse för naturvården samt natura2000/
naturreservat. Kring Ynde och Jockarp 
finns kulturminnesvårdsintressen. Skå-
neleden passerar genom skogsområdet. 
Ungefär hälften av Ryssbergsområdets 
skog består av naturreservat. Kommunen 
bedriver FSCcertifierad produktionsskog. 
För denna har en naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan, för åren 2008 – 2017, 
utarbetats.

Ställningstagande 
De orter som finns inom området (Ynde, 
Gammalstorp, Kylinge) ska ha möjlig-
het att få en viss utbyggnad. Skulle det 
bli aktuellt med en mera omfattande 
bebyggelse, fordras särskild prövning av 
kommunstyrelsen. Ytterligare bebyggelse 
inom Ryssbergsområdet är möjlig, såvida 
den utgör en naturlig komplettering med 
enstaka byggnader i anslutning till befint-
liga husgrupper. 

Gammalstorp ligger utmed vägen (Gammalstorpsvägen)

Det skogsklädda Ryssberget övergår i betesmark och åkermark.  
Foto, båda: Dan Janérus

Tillkommande byggnader får inte mot-
verka bevarandeintressena.
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 Gammalstorp 

N1
B2

ST 2

JS

ST1

K1

E1

BE

BE

JS    Jord- och skogsbruk

Områden med aktivt bevarande
N    Naturvård
K     Kulturmiljövård

Teckenförklaring  
Områden med förändrad markanvändning
B    Bostäder
E     Energiförsörjning
St    Strategiskt område

Områden med oförändrad markanvänd-
ning
Be   Befintlig bebyggelse

Teckenförklaring Regleringar

Nya bostäder
Energiförsörjning prioriteras

Kulturmiljövård
Naturvård
Skydd för vattentäkter

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden

Befintlig bebyggelse

Transport av farligt gods
Områden med fornlämningar

Nya bostäder
Energiförsörjning prioriteras

Kulturmiljövård
Naturvård
Skydd för vattentäkter

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden

Befintlig bebyggelse

Transport av farligt gods
Områden med fornlämningar
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som kan befaras inskränka på framtida 
möjlighet till täktverksamhet är olämplig.

E 1 Vesans vindkraftsområde 
Vesan är åkermark som skapats genom 
utdikning av en stor sjö. Besvärliga 
grundläggningsförhållanden och det fak-
tum att området används till åkerbruk är 
en av orsakerna till att detta stora område 
är obebyggt. 

Liksom vid Lörby har området som 
redovisas på vindbrukskartan tagits fram 
genom att lägga samman det område av 
riksintresse för vindkraft som pekats ut av 
Energimyndigheten med den yta Länssty-
relsen bedömt vara möjlig för vindkraft. 

Markens nivå varierar mellan -2,5 och 6 
meter över havet.
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B2         Gammalstorp - Ringaslätt 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Utgångspunkter: Det föreslagna området 
innefattar ett antal ”lantligt belägna” bo-
städer. Här finns möjlighet till komplette-
rande bebyggelse. Känslan av att vara på 
landet ska finnas kvar. Området blir ett 
tillskott till Gammalstorps by. 

Plan- och markägoförhållanden: Från 
Gammalstorp går Hinnedalsvägen 
mot Grundsjön. Längs vägen samt i ett 
kuperat område, mellan Hinnedalsvägen 
och Gammalstorp kan planläggning ske.
Planområdet gränsar i öster till Gammals-
torpsvägen. I övrigt gränsar området till 
äng och skog.Marken är inte planlagd. 
Marken är privatägd. Området är ca 42 
ha stort.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register. Inom området finns skydds-
värda träd (Lst 08-02-28) samt hotade 
arter (Lst 08-04-23). Enligt länsstyrelsens 
regionala analys är områdets östra kant 
en del av odlingslandskapets natur och 
kulturmiljövärden (Lst 2000-04-13).

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postglaci-
alt grus och sand samt urberg. Markens 
nivå varierar mellan 10 och 32 meter 
över havet.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för avlopp. Ligger 
delvis inom verksamhetsområde för 
vatten. Ligger i anslutning till befintligt 
vägnät. Inom området finns en potentiell 
förorening,en bilskrot och skrothandel.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för markföroreningar, geoteknik 
och radon.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för friluftsliv, jordbruksmark samt 
naturvård.

Inför behovsbedömning av  
miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och relativt fritt beläget, någon risk för 
luft- och vattenföroreningar från industri 
eller stora trafikmängder finns ej. Miljö-
kvalitetsnormerna kommer därför inte att 
överskridas.

Inom området finns skyddsvärda träd 
samt hotade arter.

Om planläggning sker kommer grönstråk 
att sparas. Bostäderna kommer att vara 
ett komplement till Gammalstorps by. 
Utbyggnaden är förenlig med ställ-
ningstagandet för Ryssbergsområdet, 
dvs förtätning kan ske i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Enligt länsstyrelsens 
regionala analys är områdets östra kant 
en del av odlingslandskapets natur och 
kulturmiljövärden 

Inom området finns en potentiell förore-
ning – bilskrot och skrothandel.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: En effekt kan vara att 
jordbruksmark tas i anspråk för bostads-
bebyggelse.

         Jockarp 
Byn Jockarp är intakt sedan tidigt 1800- 
tal. Byn är belägen mellan det mäktiga 
Ryssberget och den torrlagda sjön Vesan. 
Med de traditionellt utformade gårdsan-
läggningarna utmed vägen utgör Jockarp 
ett belysande exempel på en radbys 
struktur. 

Detta enligt ”Kulturminnesvårdsprogram 
för Blekinge län” samt ”Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse.”

N1   Ryssbergsområdet 
Bokskogarna på Ryssberget är av stort 
biologiskt, ekologiskt och kulturhisto-
riskt värde. De har också stort värde för 
friluftslivet. I området ingår vissa partier i 
Sölvesborgs tätort. Hela Ryssberget är av 
riksintresse för friluftslivet och den södra 
hälften samt området kring Skinsagylet 
är av riksintresse för naturvården samt 
natura2000/naturreservat.  
För den södra delen av Ryssbergsområ-
det finns en naturvårdsinriktad skogs-
bruksplan för åren 2008 – 2017.

ST1  Skyddszon för grundvattentäkt 
Detta är en av kommunens grundvatten-
täkter som ännu inte har ett fastställt 
skydd. 
 
ST2  Hålabäckssand 
I Hålabäck ligger ett sandtag med ovan-
ligt vit, ren och helt fossilfri sand. Den är 
en viktig komponent vid framställning av 
linjer på asfalterade vägar.

Bebyggelse och annan markanvändning 

K1

N1
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2 Centrala jordbruksområdet

Området är ett av de viktigaste jord-
bruksområdena i Blekinge och utgör 
nästan uteslutande ett primärt jordbruks-
område. Inom området förekommer 
omfattande djurhållning, Skogsbrukets 
intressen är fåtaliga. 

I Sölvesborgs kommun har ett flertal 
invallningar och utdikningar skett. En av 
dem är Vesan, belägen väster om E22an, 
det var en sjö som torrlades för att den 
näringsrika marken skulle kunna brukas. 
1936 var Vesan helt torrlagd. Det är 
Vesans invallningsföretag som ansvarar 
för den ständigt pågående utpumpningen 
av det tillrinnande vattnet.  
En annan utdikning sker via Siretorpska-
nalen.

Den sydligaste delen av det centrala 
jordbruksområdet är av riksintresse för 
naturvård, friluftsliv och turism. Kultur-
minnesvården har intressen kring Ysane, 
Lörby skog och Istaby.

I kommunen är färskvattentillgången en 
begränsande faktor. Två faktorer som 
bidrar till problemet är jordbrukets stora 
grundvattenuttag samt utdikningar av 
vattenområden. 

Idag är cirka hälften av kommunens 
vattentäkter skyddade, ett arbete pågår 
för att säkerställa skyddet för resterande 
täkter.

För tätorten Mjällbys framtida tätortsut-
veckling redovisas utvecklingsområden 
som behövs både på kort och på lång 
sikt. 

Ett befintligt område för minkfarmar re-
dovisas mellan Mjällby och Nogersund.

På åkerarealerna av nationellt intresse 
ska pågående markanvändning i hu-
vudsak bibehållas. Det är också viktigt 
att landskapet hålls öppet. Som ett led i 
denna strävan ska, liksom tidigare, allt 
byggande utanför tätort att prövas i första 
hand mot jordbrukets intressen.  
Motverkas inte dessa intressen kan en-
staka byggnader få uppföras i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper, under 
förutsättning att natur-, friluftslivs- och 
kulturminnesvårdsintressena inte påver-
kas ogynnsamt.

I området öster om Ysane och väster om 
Norje bör det vara möjligt att uppföra 
vindkraftverk. 
 
Mjällby är en av de tätorter som enligt 
kommunens bedömning är prioriterade. 
Mjällby bör ges möjlighet att växa, ut-
vecklas och om så möjligt förtätas, för att 
därigenom ge ett förbättrat underlag för 
kommunal service mm.

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Jordbruk, nya E22 och vindkraft finns 
inom centrala jordbruksområdet. I 
Mjällby finns utökad handel och ny 
förskola. Foto: Dan Janérus
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 Mjällby 
Teckenförklaring  
Mark- och vattenanvändning 
 
Områden med förändrad markanvändning
B Bostäder
V Verksamheter (företagsområden)
E Energiförsörjning
St Strategiskt område

Områden med oförändrad markanvändning
Be Befintlig bebyggelse
JS Jord- och skogsbruk
P Pälsdjursgårdar 
 
Området utbyggt eller detaljplanelagd 
X

Teckenförklaring Regleringar

Transport av farligt gods
Farlig gasledning
Ammoniakanläggningar
Bensinstation
Farlig verksamhet, kemikaliehantering
Gasoldepå
Nya bostäder
Energiförsörjning prioriteras

Pälsdjursgård

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse

Transport av farligt gods
Farlig gasledning
Ammoniakanläggningar
Bensinstation
Farlig verksamhet, kemikaliehantering
Gasoldepå
Nya bostäder
Energiförsörjning prioriteras

Pälsdjursgård

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse

ST1

V4

B3

V3

JS

Be

Be

P

Mjällby 
Ca 1200 personer (SCB 2014) bor i 
Mjällby. 

Mjällby är strategiskt beläget mitt på 
Listerlandet. Här finns förskola, skola, 
fritidshem och kommersiell service.

Mjällby är en av de tätorter som enligt 
kommunens bedömning är prioriterade 
för kommunal service i form av skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, närrekrea-
tion mm. Centrala Mjällby är ett litet 
samhälle med rutnätsindelade villakvar-
ter. Några av gatorna har vackra alléer. 

Mitt i Mjällby finns ett tätare parti med 
flerbostadshus, frisör, pizzerior, bank 
mm. Tätorten kringgärdas av åkrar och 
det saknas naturområden för rekrea-
tion. Mellan Mjällby och Sölvesborgs 
stad finns en gång- och cykelväg på den 
tidigare banvallen. 

För bostäder anses en utvidgning söderut 
vara det mest lämpliga. 

I utbyggnadsområdet nära centrum före-
slås blandad villabebyggelse. Dessutom 
föreslås, för att öka möjligheten till när-
rekreation, ett parkområde samt prome-

nadstråk i anslutning till förskolan. 

Byggande som uppmuntrar till sociala 
mötesplatser bör prioriteras. Bra uppe-
hållsplatser längst gångstråk och entréer 
direkt mot gatan för både bostäder och 
verksamheter ökar kontaktytor mellan 
människor.

 I Mjällby finns två av kommunens större 
arbetsplatser; TitanX samt Stärkelsefabri-
ken. Det föreslagna verksamhetsområdet 
Mjällby industri väst gränsar till nuva-
rande TitanX.   
I Mjällby finns även flera av de riskobjekt 
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Teckenförklaring Regleringar
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som räddningstjänsten pekat ut. De här 
föreslagna områdena berörs främst ge-
nom att skyddsavstånd, gentemot vägar 
för transport av farligt gods, måste hållas. 

Utbyggnadsområdet av bostäder omfattar 
ca 21 ha. Utbyggnadsområden för verk-
samheter omfattar ca 33 ha mark.

B3    Gränsbo 
Planens syfte är att möjliggöra en 
förskola samt bostäder med blandad vil-
labebyggelse för permanent bruk.  
Utgångspunkter: Området är ca 16 ha 
stort. Marken ligger centralt i Mjällby. 
Här är möjligt att skapa ett grönområde. 
De vackra stenmurarna och välväxta 
trädalléerna kan vara en utgångspunkt i 
denna planering. Tätare bebyggelse och 
byggande som uppmuntrar till sociala 
mötesplatser bör prioriteras. Bra uppe-
hållsplatser längs gångstråk och entréer 
direkt mot gatan för både bostäder och 
verksamheter ökar kontaktytor mellan 
människor.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är kommunalt och privat ägd.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieäm-
betets register. Området består idag av 
åkermark som kantas av flera stenmurar 
med vackra trädrader. Stenmurarna och 
trädraderna är biotopskyddade.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgladi-
al sand, sandig morän samt glacial lera. 
Markens nivå varierar mellan 11 och 17 
meter över havet.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Ligger i anslutning till befintligt 
vägnät. Beläget intill väg för transport 
av farligt gods, enligt räddningstjänstens 
riskanalys 2007. Fjärrvärme finns.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon. 

Regleringar: Området omfattas av riks-
intresse för jordbruk och för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, landskapets öppenhet bidrar till 
att området ventileras. Förutsatt att om-
rådet ansluts till kommunalt vatten- och 

avloppsnät bedöms miljökvalitetsnor-
merna ej överskridas.

Störningar och risker: I Mjällby finns 
flera industrier och vägar. Trafikmäng-
den på vägarna i närheten av området 
varierar men framförallt Listervägen är 
hårt trafikerad.

Området omfattas av riksintresse för jord-
bruk och för geografiska bestämmelser. 

Området gränsar till väg där transport av 
farligt gods sker. Detta innebär, enligt 
räddningstjänsten, att bostäder ej bör 
planeras närmre vägen än 75m

Effekter på hälsa och säkerhet: större re-
kreationsmöjligheter i närområdet kan ge 
positiva effekter på hälsa och säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas 
i anspråk för bostäder, förskola och för 
rekreation.

V3  Mjällby västra företagsområde 
Planens syfte är att möjliggöra industri, 
handel (ej livsmedel) samt kontor. 

Utgångspunkter: Marken ligger i Mjäll-
bys nordvästliga utkant, intill befintligt 
verksamhetsområde. Förhärskande 
vindriktning i södra Sverige är sydväst-
lig. Närheten till Hälleviksvägen kan 
förhoppningsvis förändra transportvägen 
för farligt gods i västra Mjällby. En ny 
infart till området kan komma att krävas. 
Området söder om gång och cykelvägen 
kan planläggas som skydd mot verksam-
het för befintliga bostäder.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är inte planlagd. Marken är privatägd. 
Området är 22 ha stort.

Natur- och kulturvärden: Området 
saknar fornlämningar enligt riksantikva-
rieämbetets register. Inom området finns 
en hotad art.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand. Markens nivå varierar mellan 3 
och 10 meter över havet.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Ligger i nära anslutning till be-
fintligt vägnät. Området genomkorsas av 
en gång och cykelväg. Fjärrvärme finns.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon och trafik.

Regleringar: Området omfattas av riks-
intresse för jordbruk och för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, landskapets öppenhet bidrar till 
att området ventileras.I området finns 
inte några vägar med omfattande trafik. 
Förutsatt att området ansluts till kom-
munalt vatten- och avloppsnät bedöms 
miljökvalitetsnormerna ej överskridas.

Störningar och risker: Området omfat-
tas av riksintresse för jordbruk och för 
geografiska bestämmelser. Verksamheten 
kommer att vara ett komplement till 
Mjällby. Utbyggnaden är förenlig med 
det generella ställningstagandet för Mjäll-
by, dvs förtätning och utbyggnad kan 
ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 
En ny infart till området kan komma att 
krävas. Hänsyn måste tas till de boende 
söder om området. En planläggning 
innebär en utökning av antalet fordons-
rörelser per dygn.

Effekter på hälsa och säkerhet: Verk-
samheter får inte vara så störande för 
omgivningen att betydande olägenheter 
uppstår.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk.

V4   Mjällby norra företagsområde 
Planens syfte är att möjliggöra industri, 
handel (ej livsmedel) samt kontor. 

Utgångspunkter: Området är beläget i 
Mjällbys norra utkant, nära en genom-
fartsväg och intill befintliga verksamhets-
områden. Förhärskande vindriktning i 
södra Sverige är sydvästlig. Ev vindburna 
luftföroreningar från området kommer 
därmed i mindre grad att drabba Mjäll-
bys bostadsbebyggelse.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är inte planlagd. Marken är privatägd. 
Området avgränsas av Stärkelsefabrikens 
tomt, av Lörbyvägen.

Natur- och kulturvärden: Området sak-
nar fornlämningar enligt riksantikvarie-
ämbetets register. Är enligt länsstyrelsens 
regionala analys en del av odlingsland-
skapets natur och kulturmiljövärden (Lst 
2000-04-13).
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Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand, morän samt i det norra partiet 
lera. Markens nivå varierar mellan 6 och 
12 meter över havet.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Ligger i nära anslutning till be-
fintligt vägnät. Fjärrvärme finns.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon och trafik.

Regleringar: Området omfattas av riks-
intresse för jordbruk och för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, landskapets öppenhet bidrar till 
att området ventileras. Vägarna i området 
har relativt låg trafikbelastning. Förutsatt 
att området ansluts till kommunalt vat-
ten- och avloppsnät bedöms miljökvali-
tetsnormerna ej överskridas. 

Störningar och risker: Området omfat-
tas av riksintresse för jordbruk och för 
geografiska bestämmelser. Verksamheten 
kommer att vara ett komplement till 
Mjällby. Utbyggnaden är förenlig med 
det generella ställningstagandet för Mjäll-
by, dvs förtätning och utbyggnad kan 
ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 
En planläggning innebär en utökning av 
antalet fordonsrörelser per dygn.

Effekter på hälsa och säkerhet: Verk-
samheter får inte vara så störande för 
omgivningen att betydande olägenheter  
uppstår.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk.
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K3

B4

E2

N3

Be JS

K3

E1

JS
T1

Teckenförklaring Regleringar

  Ysane 
Teckenförklaring  
Mark- och vattenanvändning
  
Områden med förändrad markanvändning
B        Bostäder
E          Energiförsörjning
T        Trafik- och kommunikationsändamål

Områden med oförändrad markanvändning
Be       Befintlig bebyggelse
JS        Jord- och skogsbruk

Områden med aktivt bevarande
N        Naturvård
K         Kulturmiljövård 
 
Området utbyggt eller detaljplanelagd 
X

Transport av farligt gods
Bensinstation
Nya bostäder
Energiförsörjning prioriteras

Kulturmiljövård
Naturvård

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Trafik & kommunikationer

Befintlig bebyggelse

läggning samt gestaltningsprogram och 
utformningsbestämmelser innan exploa-
tering kan ske.  

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är till viss del planlagd. Marken är kom-
munalägd. Området är 10 ha stort. Mar-
ken används idag framför allt som åker.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand och sandig morän. 

Tekniska förutsättningar: Innefattas av 
verksamhetsområde för VA. Området an-
gränsar till intilliggande vägar. Markens 
nivå varierar mellan 8 och 14 meter över 
havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för förorenad mark, geoteknik och 
radon.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för geografiska bestämmelser och 
för jordbruksmark.

Planindikatorer: Närströvområde kom-
mer att tillgodoses inom området. Mellan 
nytt bostadsområde och kollektivtrafik är 
det ca 180-480 meter.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, landskapets öppenhet bidrar till 
att området ventileras. Vägarna i området 
har relativt låg trafikbelastning. 

B4   Ysane östra 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder.

Utgångspunkter: Området är beläget 
mellan Ysane by och bebyggelsen längs 
Norremarksvägen. Kring den åker som 
området till stor del består av finns min-
dre dungar och bebyggelse som kan ingå 
i detaljplaneringen. 

Området ingår delvis i Norje - Ysane kul-
turmiljöområde enligt denna plan. Den 
befintliga strukturen med enfamiljshus 
bör därför hållas. Tillkommande bebyg-
gelse bör anpassas till befintlig skala, 
storlek och struktur. I området finns idag 
mindre och normalstora enfamiljshus. Ett 
mindre grönstråk som kan bidra till varia-
tion och rekreation i Ysane är lämpligt. 
För området krävs fortsatt detaljplane-
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Förutsatt att området ansluts till kom-
munalt vatten- och avloppsnät bedöms 
miljökvalitetsnormerna ej överskridas. 

Störningar och risker: Området omfattas 
av riksintresse för geografiska bestäm-
melser och för jordbruksmark.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. Inom området finns en potenti-
ell förorening, en bilvårdsanläggning.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk för bostäder.

E 1 Vesans vindkraftsområde 
Besvärliga grundläggningsförhållanden 
och det faktum att området används till 
åkerbruk är en av orsakerna till att detta 
stora område är obebyggt. 

Liksom vid Lörby har området som 
redovisas på vindbrukskartan tagits fram 
genom att lägga samman det område av 
riksintresse för vindkraft som pekats ut av 
Energimyndigheten med den yta Länssty-
relsen bedömt vara möjlig för vindkraft. 

Markens nivå varierar mellan -2,5 och 6 
meter över havet.

E 2 Lörby vindkraftsområde 
Området på vindbrukskartan har tagits 
fram genom att lägga samman den yta 
som Energimyndigheten pekat ut som 
riksintresse för vindkraft och ytan som 
Länsstyrelsen redovisat som möjlig för 
vindkraft. 
Det utpekade området begränsas i väster 
och och öster av bebyggelsen längs Nor-
remarksvägen respektive Lörbyvägen. I 
norr är det troligt att Ysane- och Lörby-
mossarna begränsar området. 

K3  Norje Ysane  
Området omfattar dels ett fornlämnings-
område, dels Norje by.

Fornlämningsområdet har anknytning 
till det gamla bygdecentrum, där Ysane 
kyrka och Norje tingsplats utgjort fasta 
punkter. Det omfattar en 150 – 200 m 
bred zon på båda sidor om väg 508, 
inom Norje och Ysane byar. 

Norje by har haft stor betydelse som 
Lister härads administrativa centrum.

 Tingshuset (1793) samt gästgiveriet och 
bron över Norjesund (1700-tal) visar 
ortens betydelse i äldre tider.

Detta enligt ”Kulturminnesvårdsprogram 
för Blekinge län” samt ”Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse.”

Fornlämningsmiljön skyddas genom 
föreskrifter i kulturminneslagen. Inga 
byggnadsföretag eller andra arbeten som 
kan skada fornlämningarna får påbör-
jas innan länsantikvarien underrättats. 
Tillkommande bebyggelse som kan 
påverka fornlämningsmiljön ogynnsamt 
är olämplig.

K4   Istaby Torsö 
Området omfattar Istaby by, ett större 
område däromkring inklusive Sillnäs 
samt östra och västra Torsö.

Fornlämningsområdet omfattar Istaby 
by med intilliggande åkrar. Det har stor 
betydelse för södra Sveriges bebyggel-
searkeologi med sannolik möjlighet till 
kontinuitet in i nyare tid. Inom området 
finns minst fyra bebyggelsearkeologiska 
stadier representerade. Såväl Västra som 
Östra Torsö har i partier äldre småska-
lig bebyggelse typisk för Listerlandets 
fiskelägen.

Fornlämningsmiljön skyddas genom 
föreskrifter i kulturminneslagen. Inga 
byggnadsföretag eller andra arbeten som 
kan skada fornlämningarna får påbör-
jas innan länsantikvarien underrättats. 
Tillkommande bebyggelse som kan 
påverka fornlämningsmiljön ogynnsamt 
är olämplig. 
 
K5   Lörby skog 
Området i Lörby skog med de övergivna 
åkrarna, sannolikt från tidig medeltid, 
utgör Sveriges bäst bevarade område 
med sk bandparceller. Därutöver har 20 
förhistoriska fasta fornlämningar samt en 
från historisk tid registrerats. I materialet 
återfinns tre bebyggelsearkeologiska 
stadier. Fornlämningsmiljön skyddas 
genom föreskrifter i kulturminneslagen. 
Inga byggnadsföretag eller andra arbeten 
som kan skada fornlämningarna får 
påbörjas innan länsantikvarien underrät-
tats.  Tillkommande bebyggelse som kan 
påverka förnlämningsmiljön ogynnsamt 
är olämplig.

N2  Västra Orlundsån samt  
       Möllebjörkekanalen 
Västra Orlundsån är kommunens enda 
längre vattendrag som fram till utloppet 
vid Norjesund rinner genom ett öppet 
jordbrukslandskap.

N3  Lussabacken 
Norr om Ysane kyrka ligger ett mar-
kant höjdparti med lövskog, buskmark 
och barrträdsplanteringar. Det har stor 
betydelse för landskapsbilden. Inom 
området finns naturminnet ”Hagbards 
ek”. Naturvårdsintresset är kombinerat 
med kulturminnesvårdens intresse för 
fornlämningsmiljön på Lussabacken.

N4  Grusås vid Öarna 
Vid Öarna finns kommunens enda kända 
rullstensås, som är ca 2 km lång och har 
en karaktäristisk form. Vegetationen på 
åsen består av glest stående lövträd.

Grusåsar kan vara en viktig resurs för 
rening av vatten och produktion av 
dricksvatten. Naturgrus är även en viktig 
mineraltillgång. Området är skyddsvärt.
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Nya Högtofta skola ligger inom den norra kommundelen.

Det kuperade landskapet med skog och åker dominerar. Foto, för båda: 
Dan Janérus
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3 Norra kommundelen

 
Området i kommunen norr om väg 15 
är mycket glest befolkat och skogbeväxt, 
dock med undantag för jordbruksområ-
det i närheten av Kylinge, där det finns 
tätare bebyggelse.

Partierna söder om väg 15 omfattar både 
jordbruk och skogsbruk och inrymmer 
ett par naturvårdsobjekt.

De allmänna ställningstagandena beträf-
fande de areella näringarna gäller. Under 
förutsättning att angivna intressen inte 
påverkas ogynnsamt bör viss komplette-
ringsbebyggelse med enstaka byggnader 
få uppföras.
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  Kylinge/Högtofta

Teckenförklaring Mark- och vattenanvändning  
Områden med förändrad markanvändning
B Bostäder
V Verksamheter (företagsområden)

Områden med oförändrad markanvändning
Be Befintlig bebyggelse
JS Jord- och skogsbruk

Områden med aktivt bevarande
N Naturvård
F Friluftsliv

Teckenförklaring Regleringar

Transport av farligt gods

Ras och skredområden

Nya bostäder

Friluftsliv
Naturvård

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden

Befintlig bebyggelse

Område för verksamheter (företagsområden)

Transport av farligt gods

Ras och skredområden

Nya bostäder

Friluftsliv
Naturvård

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden

Befintlig bebyggelse

Område för verksamheter (företagsområden)

Be

JS
N1

N2

B1

N2
JS

F1

V1
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Teckenförklaring Regleringar

 
Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter med hushållning med mark, 
vattn och andra resurser: Jordbruksmnark 
tas i anspråk för bostäder.

 V1    Kylinge reningsverk 
Bebyggelsen i Kylinge är anslutet till ett 
minireningsverk. Områdets utbredning 
motsvarar det rekommenderade skydds-
avståndet för en övertäckt pumpstation.

 
F 1  Kylingeravinen 
I gränsen mellan de nästan sammanväxta 
byarna Kylinge och Högtofta finns en 
ravinområde där bl a Västra Orlundsån 
rinner genom. Genom ravinen löper en 
stig från Kylinge till Högtofta skola. Här 
finns även en vacker äldre byggnad som 
ev varit en skvaltkvarn. Kommunens vil-
jeinriktning är att områdets användning 
för rekreation ska kunna fortsätta.

       Ryssbergsområdet

Bokskogarna på Ryssberget är av stort 
biologiskt, ekologiskt och kulturhisto-
riskt värde. De har också stort värde för 
friluftslivet. 

 N2   Västra Orlundsån jämte  
        Möllebjörkekanalen. 
Västra Orlundsån är kommunens enda 
längre vattendrag som fram till utloppet 
vid Norjesund rinner genom ett öppet 
jordbrukslandskap. 

N1
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E3   Kylingeskogens vindkrafts- 
       område 
Skogen i gränsen mot Karlshamns kom-
mun och Olofströms kommun bedöms 
preliminärt vara lämplig för vindkraf-
tetablering. I grannkommunerna kan 
eventuellt mindre angränsande områden 
också förmodas vara lämpliga för vind-
kraft. Först efter att alla tre kommuner 
behandlat frågan om egna och angräns-
ande kommuners delytor bör slutlig ställ-
ning tas i frågan om områdets lämplighet 
för vindkraft.

Eftersom området ligger vid kommun-
gränsen förutsätts samverkan mellan de 
berörda kommunerna ske för att få ett 
optimalt utnyttjande av områdets vinden-
ergitillgång.

Markens nivå varierar inom området 
mellan 16 och 52 meter över havet. I 
söder begränsar järnvägen området och 
i norr passerar en kraftledning. In i om-
rådet sträcker sig några skogsvägar vilka 
eventuellt kan användas till kommande 
vindkraftsanläggningars infrastruktur.

För att ta hänsyn till Sydostlänken i 
södra delen av området, som är klassad 
som riksintresse för kommunikationer, 
bör  avståndet från järnvägens spårmitt 
till nya vindkraftverk vara minst verkens 
totalhöjd plus 20 meter.

T 2 Arbetsområde Sydostlänken 
Syftet är att möjliggöra en ny dragning 
av järnvägsspåret mellan Olofström och 
Karlshamn. Spåret kommer att dela sig i 
en trevägskorsning mot söder och öster 
inom Sölvesborgs kommun.

Alternativ lokalisering och/eller utform-
ning: I planprocessen för Sydostlänken 
har fler förslag tagits fram. Enligt Sydost-
länkens projektledare kommer det i mark 
och vattenanvändningskartan markerade 
området att kunna möjliggöra de olika 
alternativ som är aktuella. 
 
N5   Kullaberget med omgivningar 
Kullaberget är ett markant höjdparti med 
lövskog, buskmark och barrträdsplane-
ringar. Det har stor betydelse för land-
skapsbilden och är känslig för ingrepp.

N 6 Ängsskogsområde vid Sandbäck 
Området består av ett mindre ädel-
lövskogsbestånd med rikt fältskikt med 
blåsippor i stor mängd.

 B1 Högtofta  
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk. 

Utgångspunkter: Här finns möjlighet 
att gå till skolan utan att passera någon 
större väg. Här finns möjligheten till 
söderläge med utsikt över det öppna 
landskapet.  
 
Plan- och markägoförhållanden: Det 
föreslagna området är idag åker. Om-
rådet gränsar i väster till enstaka villor 
och bortanför dem höjer sig Ryssbergets 
skogsområde, i söder breder odlings-
landskapet ut sig. I norr finns en mindre 
väg och Högtofta skola. I öster finns 
Bjärarydsvägen. Marken är inte planlagd. 
Området är privatägt. Området är 2,4 ha 
stort.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register. 

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand. Markens nivå varierar mellan 
31 och 36 meter över havet.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Två mindre 
vägar gränsar till området. Det är ca 
750m till vägen mellan Olofström och 
Pukavik.

Utredningsbehov: Yterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för jordbruksmark.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och fritt beläget, någon risk för luftförore-
nigar från industri eller stora trafikmäng-
der finns ej.

Förutsatt att området ansluts till kommu-
nal va-anslutning bedöms miljökvalitets-
normerna ej överskridas.

Störningar och risker: Området omfat-
tas av riksintresse för jordbruksmark. 
Utbyggnaden är förenlig med ställnings-
tagandet för Ryssbergsområdet, dvs för-
tätning kan ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse.
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4 Östra Kustområdet

 
Området, som innefattar orterna Puka-
vik, Norje och Djupekås, ligger inom 
riksintresseområde för kustzonen. Här 
ska turismens och friluftslivets intres-
sen beaktas. Bestämmelsen gäller inte 
utveckling av befintliga tätorter eller det 
lokala näringslivet. 

På regional och lokal nivå har emellertid 
naturvården intressen i kustpartierna, 
liksom kulturminnesvården. I Djupekås 
och Norje finns partier med äldre bevar-
ansvärd bebyggelse. 

Det östra kustområdet är mosaikartat 
men ganska flackt. Tallskog är ett åter-
kommande inslag. Kustlinjen har många 
sandstränder, ofta finns växtlighet, t ex 
gräs och buskar nästan helt fram till vatt-
net. Inom kustområdet finns flera typiska 
fritidshusområden. Här finns även tre 
campingområden. 

Mellan Pukavik och Norje finns idag en 
ännu inte bebyggd kuststräcka. Sträckan 
är värdefull ur natur- och rekreations-
synpunkt. Ny bebyggelse söder om Östra 
Orlundsån samt norr om Norjevägen 
anses därför olämplig.

 
Norje är en av de tätorter som enligt 
kommunens bedömning är prioriterade 
för kommunal service i form av skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, närrekreation 
mm. Övriga orter som finns inom områ-
det (Pukavik, Djupekås) ska ha möjlighet 
till en viss utbyggnad.  
Skulle det bli aktuellt med en mera om-
fattande bostadsbebyggelse. 
I övrigt kan enstaka byggnader tillåtas, 
om de inte påverkar angivna intressen 
ogynnsamt. Som Miljöbalken föreskriver 
får ytterligare fritidsbebyggelse komma 
till stånd endast i form av komplette-
ringar till befintlig bebyggelse, om det ej 
finns särskilda skäl till annat. 

Inom det östra kustområdet föreslås inget 
verksamhetsområde. Enstaka verksam-
heter kan tillåtas om de inte påverkar 
kulturminnesvårdens, naturvårdens eller 
friluftslivets intressen ogynnsamt. 

En ny cykelväg följer Karlshamnsvägen mellan Mörrum och Sölve.

Sweden Rock området ligger inom Östra kustområdet.

Norje Boke camping. Foto, alla tre: Dan Janérus

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN
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 Pukavik

Områden med aktivt bevarande
N     Naturvård
Fr     Reproduktionsområde för fisk 
 

Området utbyggt eller detaljplanelagd 

X

Teckenförklaring  
Områden med förändrad markanvändning
B      Bostäder
V      Verksamheter (företagsområden)

Områden med oförändrad markanvändning
Be    Befintlig bebyggelse
JS      Jord- och skogsbruk
Fa     Farled

Teckenförklaring Regleringar

Transport av farligt gods

Kommungräns

Skydd av fiskebestånd
Naturvård
Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Fornlämning redovisad som linje
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Trafik & kommunikationer
Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse
Farleder

Transport av farligt gods

Kommungräns

Skydd av fiskebestånd
Naturvård
Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Fornlämning redovisad som linje
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Trafik & kommunikationer
Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse
Farleder

JS

JS

T1

N7

N8

N34

FR1

B6

Be

B5

Fa
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Pukavik

 
Pukavik ligger också delvis inom Karls-
hamns kommun. På Sölvesborgssidan 
bor ca 140 personer(SCB 2014). I hela 
byn bor ca 300 personer. 

Den befintliga bebyggelsen följer 
genomfartsvägen  och sträcker sig ner 
mot vattnet samt ca ett kvarter inåt land. 
Utbyggd gång och cykelväg till Norje 
finns.

Utbyggnad av VA i etapp Väst och syd 
under 2016-17. Fördjupning finns hos 
Sölvesborgs energi.

B5   Pukavik västra 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder.
Utgångspunkter: Förslaget kan binda 
samman Pukaviks långsmala struktur 
med en mer samlad bebyggelse nära de 
permanenta bostäder som idag finns. I 
områdets norra del finns en del äldre 
bebyggelse , t ex en vacker stenladugård, 
som kan ge området karaktär. I den 
norra delen föreslås blandad byggelse. 
I områdets södra del, där kringliggande 
bebyggelse i stor utsträckning består av 
fritidshus, kan lägre villabebyggelse vara 
mer lämplig. 

Plan- och markägoförhållanden: Om-
rådet består nästan uteslutande av ej 
planlagd mark. Marken är privatägd. 

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns ett objekt utpekat i fornlämningsre-
gistret.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand samt sandig morän.

Markens nivå varierar mellan 4 och 10 
meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för markförorening, fornlämning, 
geoteknik och radon.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser samt för jordbruksmark.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Det finns risk för 
att miljökvalitetsmålet vad avser buller 
överskrids. Det måste utredas. Bul-
lerdämpande åtgärder kan komma att 
krävas. Området är annars så beläget 
att landskapets öppenhet bidrar till att 

området ventileras. Förutsatt att områ-
det ansluts till kommunalt vatten- och 
avloppsnät bedöms att miljökvalitetsnor-
mer för vattenkvalitet ej överskrids. 

Inom området finns en fornlämning 
enligt riksantikvarieämbetets register. 
Kontakt kommer att tas med tillsynsmyn-
digheten vid planläggning.

Området kan komma att påverkas nega-
tivt av trafikbuller från E22. Planområ-
det är beläget ca 150 – 170 meter från 
E22an. Bullerdämpande åtgärder kan 
komma att krävas. Området ligger även 
nära E22 med störningar i form av trafik-
buller och transport av farligt gods.

Inom området finns två potentiella föro-
reningar – en bilskrot/skrothandel samt 
en verkstadsindustri. Riksintresse för 
geografiska bestämmelser samt för jord-
bruksmark. Utbyggnaden är förenlig med 
det generella ställningstagandet för Östra 
kustområdet, dvs viss utbyggnad kan ske 
i anslutning till befintlig bebyggelse.

Effekter på hälsa och säkerhet: Trafikbul-
ler kan ha negativ effekt på hälsa.

Effekter på hushållning med mark, vat-
ten och andra resurser: Jordbruksmark 
används för bostäder. 

B6  Pukavik östra 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder.

Utgångspunkter: I samband med flytten 
av E22 kan en förtätning ske, i detta 
attraktiva läge, bidra till att Pukavik får 
en mer samlad bebyggelse och dessutom 
kan möjligheterna till passage genom 
området öka. Blandad bostadsbebyg-
gelse föreslås.

Plan- och markägoförhållanden: Områ-
det består nästan uteslutande av ej plan-
lagd mark. Marken är privatägd. Mellan 
området och havet finns tät fritidshusbe-
byggelse.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns ett objekt utpekat i fornlämnings-
registret. Halva området omfattas av 
strandskydd.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand samt sandig morän. 

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. I söder och 
öster om området finns inkopplat VA 

under 2015. Inom området finns en 
potentiell förorening. Beläget intill väg 
för transport av farligt gods, enligt rädd-
ningstjänstens riskanalys 2007. Markens 
nivå varierar mellan 3 och 8 meter över 
havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för fornminne, geoteknik och 
radon.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser samt för jordbruksmark.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Området är relativt 
fritt beläget. Vid en planläggning kom-
mer inte några vägar med omfattande tra-
fik att finnas. Någon industri i närheten 
finns inte heller. Förutsatt att området 
ansluts till kommunalt vatten- och av-
loppsnät bedöms miljökvalitetsnormerna 
ej överskridas. 

Inom området finns en fornlämning. 
Kontakt kommer att tas med tillsynsmyn-
digheten vid planläggning.

Området är riksintresse för geografiska 
bestämmelser samt för jordbruksmark. 
Utbyggnaden är förenlig med det 
generella ställningstagandet för Östra 
kustområdet, dvs viss utbyggnad kan ske 
i anslutning till befintlig bebyggelse 

Området omfattar ca 1 ha och gränsar till 
fritidsbebyggelse på tre sidor.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark kom-
mer att tas i anspråk för bostäder.
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 Norje
Teckenförklaring  
Områden med förändrad markanvändning
B          Bostäder
E           Energiförsörjning
C          Område för camping

Områden med oförändrad markanvändning
Be        Befintlig bebyggelse 
JS          Jord- och skogsbruk
Fa         Farled

Områden med aktivt bevarande
N         Naturvård
K          Kulturmiljövård 
 
 
Området utbyggt eller detaljplanelagd 
X

Transport av farligt gods
Ammoniakanläggningar
Bensinstation
Gasoldepå
Nya bostäder
Ny camping prioriteras
Energiförsörjning prioriteras

Kulturmiljövård
Naturvård
Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Festivalområde
Trafik & kommunikationer
Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse

Teckenförklaring Regleringar

N9

N9

E1
N2

N4

K3

N9

B8

B9

B7

Be
C1

Fa
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Norje

I Norje bor ca 600 personer (SCB 
2014). Här rinner Västra Orlundsån och 
vattnet från Vesans invallningsföretag ut 
i Pukaviksbukten. Det som idag är åns 
utlopp kallades tidigare Norje sund och 
var en av, den tidigare insjön, Vesans 
kontaktpunkter med havet. I samhället 
finns skola, fritidsgård, bibliotek, samt 
en stuganläggning, Norje havsbad, med 
tillhörande restaurang. 

Norje har områden med omfattande 
fritidsbebyggelse. En stor andel av dessa 
har små tomter och begränsad bygg-
rätt. I de äldre delarna av Norje, nära 
Orlundsån, finns många gamla vackra 
byggnader bevarade, t ex Listers härads 
tingshus, den gamla skolan, ett gästgiveri 
samt ett flertal gamla jordbruksfastighe-
ter.

Norje är en av de tätorter som enligt 
kommunens bedömning är prioriterade 
för kommunal service i form av skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, närrekreation 
mm.

Utbyggnadsområdena av bostäder 
omfattar ca 25 ha mark. Norje västra 
och Norje gummagården är belägna 
intill Norjes bykärna. Här bedrivs idag 
jordbruk/djurhållning. Utbyggd gång 
och cykelväg finns mellan Mörrum och 
Sölvesborg.

Vid ytterligare utbyggnad i Norje 
fritidshusområden krävs investeringar i 
avloppsreningsanläggningen. 

B7   Norje, havsbadet 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Utgångspunkter: Området är beläget 
nära havet, Västra Orlundsåns mynning 
och nära Norjes bykärna. Tätare bebyg-
gelse och byggande som uppmuntrar till 
sociala mötesplatser bör prioriteras. Bra 
uppehållsplatser längs gångstråk och en-
tréer direkt mot gatan för både bostäder 
och verksamheter ökar kontaktytor mel-
lan människor. Området bör vara möjligt 
att passera igenom.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är både privat och kommunalägd.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand.
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Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för avlopp. Ligger 
delvis inom verksamhetsområde för vat-
ten. Ligger i anslutning till befintlig väg.  
Markens nivå varierar mellan 1 och 6 
meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon samt trafikbul-
ler.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, landskapets öppenhet bidrar till 
att området ventileras. Inom området 
kommer inte några vägar med omfat-
tande trafik att finnas vid planläggning. 
Förutsatt att området ansluts till kom-
munalt vatten- och avloppsnät bedöms 
miljökvalitetsnormerna ej överskridas. 

Störningar och risker. Berör riksintresse 
för geografiska bestämmelser. Utbygg-
naden är förenlig med det generella 
ställningstagandet för Östra kustområdet, 
dvs förtätning och utbyggnad kan ske 
i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Området ligger nära Karlshamnsvägen 
med störningar i form av trafikbuller och 
transport av farligt gods.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

B8   Norje västra  
Planens syfte är att möjliggöra bostäder.

Utgångspunkter: Området är beläget 
nära Norjes bykärna och har delvis 
vacker utsikt mot Ryssberget och jord-
brukslandskapet. Blandad villabebyg 
är lämpligt. Området avgränsas i söder 
av en växthusodling med tillhörande 
gasoltank. Öster om området finns idag 
villabebyggelse.

Plan- och markägoförhållanden: En 
mindre del av marken är idag detaljpla-
nelagd. Marken är privatägd. Området är 
13,5 ha stort.

Natur- och kulturvärden: Enligt fornmin-
nesregistret har två objekt hittats inom 
området. Det är en boplats i områdets 
nordvästra hörn samt en milstolpe vid 
Norjevägen. Områdets östra kant ingår 
i länsstyrelsens regionala analys - ”Od-

lingslandskapets natur- och kulturvär-
den”

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand samt sandig morän.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten och av-
lopp. Ligger i anslutning till befintlig väg. 
Bullerkällor i närområdet är Europaväg 
22. Markens nivå varierar mellan 1 och 
7 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon, trafikbuller.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser och jordbruksmark.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Det finns risk för 
att miljökvalitetsmålet vad avser buller 
överskrids. Bullerdämpande åtgärder kan 
komma att krävas. Området är annars så 
beläget att landskapets öppenhet bidrar 
till att området ventileras. För att säker-
ställa detta är det viktigt att vegetation i 
anslutning till trafikleder och gator finns i 
tillräcklig mängd. 

Störningar och risker: Riksintresse för 
geografiska bestämmelser och för jord-
bruksmark. Utbyggnaden är förenlig med 
det generella ställningstagandet för Östra 
kustområdet, dvs förtätning och utbygg-
nad kan ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Idag bedrivs delvis verksam-
het inom området.  
Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk för en förtätning av byn.

B9   Norje Gummagården 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Utgångspunkter: Området är beläget 
nära Västra Orlundsåns mynning och 
nära Norjes bykärna. Det har vacker 
utsikt över Ryssberget och över jord-
brukslandskapet. Området avgränsas i 
norr och sydväst av en växthusodling 
med tillhörande gasoltank. 

Detta område är beläget intill Norjes 
kulturmiljöområde enligt denna plan. 

Tillkommande bebyggelse bör noggrant 
anpassas till kulturmiljön vad gäller 
skala, volym, form och färgval. Platsen 
kan bebyggas i en mindre skala lämplig 
för området. Plan- och markägoförhål-
landen: En mindre del av marken är idag 
detaljplanelagd. Marken är privatägd. 
Området är 17,5 ha stort.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Ligger i 
anslutning till befintlig väg. Bullerkällor 
i närområdet är E22. Markens nivå varie-
rar mellan 3 och 6 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon samt trafikbul-
ler.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser samt för jordbruksmark. 

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Det finns risk för 
att miljökvalitetsmålet vad avser buller 
överskrids. Det måste utredas. Bul-
lerdämpande åtgärder kan komma att 
krävas. Området är annars så beläget att 
landskapets öppenhet bidrar till att om-
rådet ventileras. För att säkerställa detta 
är det viktigt att vegetation i anslutning 
till trafikleder och gator finns i tillräcklig 
mängd. 

Störningar och risker: Riksintresse för 
geografiska bestämmelser samt för 
jordbruksmark. Utbyggnaden är förenlig 
med det generella ställningstagandet 
för Östra kustområdet, dvs förtätning 
och utbyggnad kan ske i anslutning till 
befintlig bebyggelse.  Idag bedrivs delvis 
verksamhet inom området.  
 
Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk för en förtätning av byn.
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C1  Norje camping 
Planens syfte är att möjliggöra perma-
nent camping.

Plan- och markägoförhållanden: Mark-
området avgränsas av stenmurar samt av 
vägen. Marken är privatägd och används 
som camping under rockfestivalen. Mar-
ken är ej detaljplanelagd.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns en notering om en hotad art. Om-
fattas av bevarandeplanen för odlings-
landskapets natur och kulturmiljövärden 
(Lst 2000-04-13).

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postglaci-
al sand samt av sandig morän. Området 
är 3,5 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Området 
gränsar till befintlig väg. Markens nivå 
varierar mellan 1 och 5 meter över 
havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning

Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och fritt beläget, någon risk för luftförore-
ningar eller buller från industri eller stora 
trafikmängder finns ej.

Störningar och risker: En planläggning 
innebär en utökning av antalet fordons-
rörelser per dygn. Området omfattas 
av riksintresse för friluftsliv geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård. Inom området finns en 
notering om en hotad art.

Effekter på hälsa och säkerhet: Effekter 
på hälsa och säkerhet kan vara den låga 
marknivån och att området för grundvat-
tenskydd belastas ytterligare.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Inga kända effekter.

K3  Norje Ysane  
För mer information se avsnittet ”Cen-
trala jordbruksområdet”.
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Djupekås

 
I Djupekås bor cirka 200 personer. I det 
lilla fiskeläget kan man se hur samhället 
vuxit fram från de äldsta delarna nära 
hamnen, till de nyare yttersta delarna 
av orten. Fiskesamhällets kärna präglas 
av äldre trähus med glasverandor och 
vackra snickerier. De flesta husen har en 
skala som är väl anpassad till sina tomter 
och till samhället. Här finns även en 
sandstrand.

Inom fem km radie finns skolor och an-
nan samhällsservice i tätorterna Mjällby 
(ca 4 km) och Hörvik (ca 5 km). Mellan 
Mjällby och Sölvesborgs stad finns en 
gång- och cykelväg. 

För att behålla den i kommunen övergri-
pande grönstrukturen, bör området mel-
lan Djupekås och Lörby inte bebyggas.

Utbyggnadsområdet av bostäder omfattar 
ca 4 ha och beräknas möjliggöra ca 25-
30 nya bostäder. 

B10  Djupekås södra 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk. 

Utgångspunkter: Inom utbyggnadsområ-
det finns viss befintlig bebyggelse. Kom-
munen anser att detta är att betrakta som 
en naturlig avslutning söderut på tätorten 
Djupekås. Söder om utvecklingsområdet 
finns stora naturvärden.

Plan- och markägoförhållanden: Ej plan-
lagd mark. Marken är privatägd.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
har svampen ekspik återfunnits. En säll-
synt art som mest växer på grov bark och 
ved av gamla ekar. 
Området är inte färdigutrett gällande 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av isälvssedi-

ment samt postglacial grus och sand.

Tekniska förutsättningar: Angränsar till 
verksamhetsområde för VA. Området 
ligger nära befintlig väg. Markens nivå 
varierar mellan 6 och 13 meter över 
havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon.

Regleringar: Riksintresse för geografiska 
bestämmelser.
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inverka ogynnsamt på angivna intressen 
är olämpligt.

N13 Spraglehall 
Spraglehall är ett mindre restberg med 
en anslutande drumlinbildning. Området 
ger exempel på hällmark, havsstrandäng, 
ängmark och kärrstråk. De trädbevuxna 
delarna domineras av avenbok och ek. 
Områdetet är naturreservat.

N34 Fågelskyddsområde 
Här råder fågelskydd.

FR1 Östra Orlundsåns mynning 
Vid åmynningen finns ett område viktigt 
för fiskbeståndets reproduktion.

ST1 Skyddszon för grundvatten-
täkt 
Detta är en av kommunens grundvatten-
täkter som ännu inte har ett av länsstyrel-

sen fastställt skydd.

Övrigt att förhålla sig till inom 
Östra kustomorådet

N2   Västra Orlundsån samt Möl-
lebjörkekanalen

Västra Orlundsån är kommunens enda 
längre vattendrag som fram till utloppet 
vid Norjesund rinner genom ett öppet 
jordbrukslandskap.

N7 Östra Orlundsån 
Landskapet kring Östra Orlundsån är 
brutet med åkrar och betesmarker när-
mast åfåran, som i det öppna landskapet 
markeras med alridåer. Strandskydds-
dispens krävs inom 100m från ån. Ån 
mynnar ut i Pukavik

N8 Örnavik - Pukavik 
Området består av lövskog och hagmark 
av värde för landskapsbilden. Tillkom-
mande bebyggelse är olämplig.

N9 Norjegryt med intilliggande 
öar och skär 
Ögruppen utanför Norje boke består 
av flacka öar, som dels är helt öppna, 
dels glest bevuxna med buskar och 
träd. Öarna har betydelse för häckande 
sjöfågel.

N10 Lörby kladd - Norje boke 
Området består huvudsakligen av åker-
marker. Från landskapsbildssynpunkt bör 
området hållas öppet. Det berörs delvis 
av fornlämningsområdet Lörby skog 
m.m.

N11 Djupekås - Norje boke 
Området har huvudsakligen samma prä-
gel som N6 -Krokås - Djupekås. Fågelli-
vet är rikt. Vid Lörbyskog finns ett flertal 
fornlämningar och omfattande fosila 
åkersystem av delvis unik karaktär. Om-
råde är av stor betydelse för friluftslivet.

N12 Krokås - Djupekås 
Den flacka kuststräckan mellan Krokås 
och Djupekås rymmer betesmarker 
och åkermarker, lövskogar och barr-
planteringar m.m. med vissa botaniska 
intressen. I Djupekås sammanfaller 
naturvårdens och kulturminnesvårdens 
bevarandeintressen. Hela kuststräckan 
har ett rikt fågelliv, där Tocken och 
intilliggande öar är särskilt värdefulla. 
Området är av stor betydelse för frilufts-
livet. Tillkommande bebyggelse som kan 

Inför behovsbedömning av mil-
jökonsekvensbeskrivning

Miljökvalitetsnormer: området är lantligt 
beläget, någon risk för luftföroreningar 
eller buller från industri eller stora trafik-
mängder finns ej.

Störningar och risker: Riskintresse för 
geografiska bestämmelser. Området lig-
ger nära fågelrika strandängar.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Hushållning med mark, vatten och an-
dra resurser: Inga effekter på mark- och 
vattenanvändningen är kända.

V6 Djupekås reningsverk 
Områdets utbredning motsvarar det 
rekomenderade skyddsavståndet för ett 
reningsverk med en kapacitet på maxi-
malt femtusen personekvivalnter. Inom 
området finns redan bebyggelse. Ytterli-
gare bebyggelse inom området kan ske, 
men då krävs förebyggnade åtgärder. 
Ny bebyggelse närmre reningsverket än 
200m är inte lämpligt.

ST3 Lörby grustäkt 
Detta område är en tidigare använd 
grustäkt. Användningen är i dagsläget 
inte aktuellt, men en ev framtida grus-
brytning ska vara fortsatt möjlig.

Miljön i grustäkten skapar goda för-
utsättningar för ovanliga arter av t ex 
groddjur.

K6 Djupekås 
Det äldsta området och hamnen i 
Djupekås ger trots vissa förändringar av 
kåsarna ett genuint intryck. Tomternas 
form och omfattning är till större delen 
oförändrade sedan enskiftet 1818. Även 
bebyggelsen har delvis en ålderdomlig 
karaktär.

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN
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5 Södra Kustområdet
Området innefattar Krokås/Hörvik, Häl-
levik/Nogersund, Torsö, Sandviken och 
Västra Näs. 

Det södra kustområdet omfattar, i sin 
helhet, riksintresset för naturvård, frilufts-
liv och turism. Här ska turismens och 
friluftslivets intressen beaktas. 

Den största delen av området ”Listerlan-
det”, utgörs av det södra kustområdet. 
Här finns ett flertal fina rekreationsom-
råden samt äldre ”pittoreska” bebyg-
gelsemiljöer. Turism är en allt viktigare 
näring.  Liksom i det östra kustområdet 
finns flera typiska fritidshusområden 
samt en camping.

I många av fiskelägenas bykärnor finns 
partier med äldre bebyggelse av intresse 
för kulturminnesvården. Den typiska 
bebyggelsen består av smala längor 
av trä, ofta faluröda och med ett brant 
sadeltak. Ibland finns små takkupor 
och även mindre glasverandor på dessa 
byggnader. Förr var en taktäckning av 
vass vanligt. Skalan på dessa byggnader 
är ofta lågmäld. 

En tidigare vanligt förekommande 
tomtform i den äldre bebyggelsen var 
garntomten. Den är lång och smal för 
att fiskaren skulle ha plats att hänga 
sina långa nät på tork. Idag är många av 
garntomterna avstyckade. Ett antal finns 
ännu kvar. Ofta avgränsas tomterna av 
låga stenmurar.

Kring Istaby har fornminnesvården intres-
sen.

Längs kuststräckan sträcker sig de 
fågelrika nabbarna ut mot havet. Det är 
Näsnabbarna, Sillnäs, Björkenabben och 
Kråkenabben. De är utlöpare av de rest-
berg, som till sina inre delar är lövskogs-
beklädda. Här finns Hjärthalla, Stiby 
backe och Listers huvuds naturreservat. 
Mellan restbergen finns ett varierat och 
småskaligt stråk av betsmarker, havs-
strandängar, buskmarker samt mindre 
skogsområden. Ofta finns växtlighet, 
t ex gräs och buskar nästan helt fram till 
vattnet. 

Kustlinjen har även många sandstränder. 
Stränderna vid Hällevik och Sandviken 
är två av kommunens mest attraktiva 

sandstränder för bad och rekreation.

 
Hällevik/Nogersund samt Hörvik/
Krokås är två av de tätorter som enligt 
kommunens bedömning är prioriterade 
för kommunal service i form av skola, 
barnomsorg, närrekreation mm. 

Förnyade detaljplaner/områdesbestäm-
melser i fiskelägrens äldsta delar med 
stora kulturvärden bör göras, för att klar-
göra kulturminnesvårdens intressen och 
som stöd för bygglovshanteringen. 

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Vyer från Hörvik, Krokås, Nogersund och 
det öppna landskapet i det södra kustom-
rådet. Foto: Dan Janérus
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Hörvik-Krokås 

 
I Hörvik och i Krokås finns, vid ham-
narna, bykärnor med äldre småskalig 
bebyggelse som är typisk för ett Lister-
ländskt fiskesamhälle. Kring de äldre 
bebyggelserna har sedan tillkommit 
ytterligare bostäder. Allt eftersom dessa 
båda fiskesamhällen byggts ut har de 
närmat sig varandra. Idag är de nästan 
sammanbyggda. Här bor cirka 800 per-
soner (KIR 2014).

I Hörvik – Krokås finns förskola, skola 
och fritidshem. I Hörvik finns en av kom-
munens större fritidsbåtshamnar. Strax 
sydväst om samhället finns en koncentra-
tion av minkfarmar. 

Utbyggnadsmöjligheterna i Hörvik/
Krokås begränsas i norr och söder av 
naturreservatet och Natura2000-området 
vid Listers huvud samt av Natura-
2000området Spraglehall. 

Utbyggnadsområdena för bostäder om-
fattar ca 25 ha mark och beräknas ge ca 
130 nya bostäder.

Utbyggnadsområdet för verksamheter 
omfattar ca 9 ha.

B11  Krokås södra 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Utgångspunkter: Området är en kom-
plettering till södra Krokås. Området är 
beläget mellan den befintliga bebyg-
gelsen och den avgränsning av Mjällby 
åsar som gjorts i denna översiktsplan. 
Området vätter i söder mot det före-
slagna området ”Hörvik station”. Inom 
utbyggnadsområdet föreslås normal 
villabebyggelse. Grönstråk för rekreation 
t ex för att kunna vandra mellan Mjällby 
åsar och havet (i öst – västlig riktning), 
föreslås att anordnas.  

Plan- och markägoförhållanden: Ej 
planlagd mark. Marken är delvis kom-
munalägd. 

Natur- och kulturvärden: I områdets 
gräns västerut finns en fornlämning - en 
stenåldersboplats.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av urberg, 
postglacial sand samt sandig morän. 
Området består av Karlshamnsgranit (Lst 

2007-03-13). Området är ca 6,7 ha stort. 

Tekniska förutsättningar: Angränsar till 
verksamhetsområde för VA. Områdets 
ytterkant angränsar till befintlig väg. 
Markens nivå varierar mellan 6 och 15 
meter över havet.  
 
Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon, markförore-
ningar samt för fornminnet.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för friluftsliv samt för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och fritt beläget, någon risk för luftföro-
reningar eller buller från industri eller 
stora trafikmängder finns ej. Förutsatt att 
området ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät bedöms miljökvalitets-
normerna ej överskridas. 

Störningar och risker: Den sydvästra 
delen av området är belägen inom 
skyddszon till befintlig minkfarm. 

Området ligger ca trehundra meter från 
en minkfarm. Området omfattas av riks-
intresse för friluftsliv samt för geografiska 
bestämmelser.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. 

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Marken tas i anspråk 
för bostäder. 
 
B12   Hörvik, stationsområdet 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Utgångspunkter: Området är det som 
idag skiljer Krokås från Hörvik. Utgångs-
punkten är därför att tillkommande be-
byggelse inte bör vara alltför tät och att 
en stor andel natur bör lämnas, särskilt 
i områdets östra del. Här finns en brant 
ner mot Hörviks badplats. 

Plan- och markägoförhållanden: Ej 
planlagd mark. Marken är privatägd. Den 
västra delen av området är belägen inom 
skyddszon till befintlig minkfarm.

Natur- och kulturvärden: Inom området-
finns två fasta fornlämningar; en pest/

kolerakyrkogård från medeltiden samt en 
minnessten. Allt enligt riksantikvarieäm-
betets register. Inom området har tidigare 
det sk ”Sillatåget” mellan Hörvik och 
Sölvesborg haft sin hemmastation. Den 
gamla järnvägsstationen och en järnvägs-
bank finns fortfarande kvar. I området 
södra del finns en fotbollsplan. Platsen 
kallas även Himlabacken. I områdets 
norra del finns ett vackert naturstråk, 
med en stig i västöstlig riktig, som kan 
vara lämpligt att planlägga som natur. En 
liten del av området är strandskyddat. 
Upphävande av strandskyddet kommer 
att sökas.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av urberg, 
postglacial sand samt sandig morän. 
Området består av Karlshamnsgranit (Lst 
2007-03-13). Området är 10 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Angränsar till 
verksamhetsområde för VA. Områdets 
ytterkant angränsar till befintlig väg. Mar-
kens nivå varierar mellan 5 och 20 meter 
över havet. Partiet närmast havet sluttar 
kraftigt ner mot Krokåsvägen

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon, markförore-
ningar samt för avgränsning av fornmin-
nen.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för friluftsliv samt för geografiska 
bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Förutsatt att om-
rådet ansluts till kommunalt vatten- och 
avloppsnät bedöms exploateringen av 
området ej innebära att någon nu gäl-
lande miljökvalitetsnorm överskrids.

Störningar och risker: Det finns en 
deponi inom området som kan vara 
förorenad. Inom området finns två fasta 
fornlämningar; en pest/kolerakyrkogård 
från medeltiden samt en minnessten. Allt 
enligt riksantikvarieämbetets register.  
Kontakt kommer att tas med tillsynsmyn-
digheten vid planläggning. Berggrunden 
består av Karlshamnsgranit och kan 
därför ha förhöjda strålningshalter. En 
liten del av området är strandskyddat. 
Upphävande av strandskyddet kommer 
att sökas.

Området omfattas av riksintresse för 
friluftsliv samt för geografiska bestäm-
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melser.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. 

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Marken tas i anspråk 

för bostäder.

B13   Hörvik, Olsagränd m fl 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder 
för permanent bruk.

Plan- och markägoförhållanden: Ej plan-
lagd mark. Marken är privatägd. 

Natur- och kulturvärden: Inga natur och 
kulturvärden finns antecknade. Området 
gränsar till ett Natura 2000 område.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av sandig 
morän. Området är 2 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Möjlighet 
finns för anslutning till allmänt VA-nät. 
Områdets är beläget utmed en befintlig 
villagata. Markens nivå varierar mellan 
19 och 23 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon. 
 
Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för friluftsliv för naturvård samt för 
geografiska bestämmelser.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt be-
läget, någon risk för luftföroreningar eller 
buller från industri eller stora trafikmäng-
der finns ej. Förutsatt att området ansluts 
till kommunalt vatten- och avloppsnät 
bedöms exploateringen av området ej 
innebära att någon nu gällande miljökva-
litetsnorm överskrids.

V7  Hörvik västra, företagsområde 
Planens syfte är att möjliggöra för verk-
samheter.

Utgångspunkter: Området kan planläg-
gas som kontor, lager och som industri 
med femtio meters skydszon. Detta för 
att möjliggöra ytterligare verksamheter 
vid Hörvik/Krokås. Verksamhetens stör-
ningar behöver begränsas eftersom områ-
det gränsar till en vattentäkt och bostäder 
finns i närheten. Området gränsar i söder 
till minkfarmsområdet.  

 
Plan- och markägoförhållanden: Ej plan-
lagd mark. Privatägd mark.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieäm-
betets register. Omfattas av bevarande-
planen för odlingslandskapets natur och 
kulturmiljövärden.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
dial sand och grus samt sandig morän. 
Området är 9,5 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Området 
angränsar till befintlig väg. Platsen grän-
sar till ett grundvattenskyddat område 
VL 2kap 64§ m fl (Lst 08-04-08).Vid 
planläggning behöver verksamhetens 
störningar till omgivningen begränsas. 
Markens nivå varierar mellan 15 och 21 
meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon och för grund-
vattentäktsområdet.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och fritt beläget, någon risk för luftföro-
reningar eller buller från industri eller 
stora trafikmängder finns ej. Förutsatt att 
området ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät bedöms exploateringen 
av området ej innebära att någon nu gäl-
lande miljökvalitetsnorm överskrids.

Störningar och risker: Platsen gränsar till 
ett grundvattenskyddat område VL 2kap 
64§ m fl (Lst 08-04-08). 

Omfattas av bevarandeplanen för 
odlingslandskapets natur och kultur-
miljövärden (Lst 2000-04-13). Området 
omfattas av riksintresse för friluftsliv och 
geografiska bestämmelser för jordbruks-
mark samt för naturvård.

Effekter på hälsa och säkerhet: Verk-
samheter får inte vara så störande för 
omgivningen att betydande olägenheter 
uppstår.

Effekter på hushållning med mark, vat-
ten och andra resurser: Marken kan tas 

i anspråk för verksamheter som annars 
riskerar att lokaliseras i Hörviks hamn. 
Detta kan minska mängden farligt gods 
som transporteras genom byn. 

K7   Hörvik 
Den äldsta delen av Hörvik med 
tillhörande hamnområde och kåsar 
är välbevarad. Bebyggelsen äger ett 
betydande kulturhistoriskt värde som ex-
empel på 1800-talets fiskelägen. Hörvik 
är ett homgent fiskeläge där böndernas 
allmänna mark upplåtits för yrkesfiskares 
bosättning.

Detta enligt ”Kulturminnesvårdsprogram 
för Blekinge län” samt ”Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse.”

Vid förändringar av bebyggelse el-
ler struktur ska särskild omsorg och 
uppmärksamhet ske för att inte påverka 
samhällets historiska ursprung.

F2   Mjällby åsar 
Mjällby åsar möjliggör rekreation. 

Den norra delen av området har pekats 
ut som ett värdefullt naturområde i läns-
styrelsens Naturvårdsplan. 

Området består till stor del av gammal 
ädellövskog och har  troligen varit be-
tade lövängar. På häradskartan syns löv-
trädssymboler i området. Inne i området 
står flera stora gamla bokträd. Flera större 
stigar vittnar om att området används för 
rekreation. En av dessa stigar kan vara 
en gammal körväg som förbinder Krokås 
med bebyggelsen längs Knutsängsvägen. 

Delar av området är en del av den f d 
betade lövängen ”Knutsäng”.

 
N14  Listers huvud 
Området har särpräglade geologiska 
värden. 

Det präglas av en komplex drumlin-
bildning kring vilka bottenmorän har 
avlagrats. Östersjöns olika stadier har 
sedan isavsmältningen avsatt strandval-
lar och strandklapper på olika nivåer. 
Dessa visar på ett mycket illustrativt sätt 
Östersjöns och kustområdets utveck-
ling, vilket gör området unikt för södra 
Sverige. Vid Hallahålle finns en större 
grottlabyrint, som tillhör ett av de största 
grottsystemen i Sverige och är av stort 
geomorfologiskt intresse.
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Vegetationen inom området är mycket 
varierande. Längs Listershuvuds östsida 
finns stora sammanhängande lövsko-
gar, mestadels bok- och avenbokskog.  
Den rena avenbokskogen torde vara 
den största sammanhängande i Sverige. 
Djurlivet är rikt, bland annat har ett 70-
tal fågelarter observerats. Den säregna 
ägostrukturen, med garntomter, är av 
kulturhistoriskt intresse. 

Delar av området är naturreservat och 
delar av området är utpekade i den kom-
munala grönstrukturplanen. Tidigare har 
det funnits en soptipp inom området.

Området är också utpekat som Natura 
2000. 
 
N34  Fågelskyddsområde 
För mer information se ” Det östra kust-
området”.

Flygvy mot Hörvik-Krokås från nordväst med Hanö i bakgrunden.



95

Hällevik-Nogersund 
I Hällevik bor ca 800 och i Nogersund 
500 personer (SCB 2015). 

Hällevik är ett fiske- och skepparsam-
hälle med höga kulturhistoriska värden 
i de äldre delarna, nära hamnområdet. 
Hällevik har ett högt exploateringstryck 
med stor efterfrågan på nya bostäder.

Hälleviks äldre bebyggelse från den 
senare delen av 1800-talet, består främst 
av rödmålade framkammarstugor,  med 

stående locklistpanel, synliga knutlådor 
och vita fönsterfoder. Husen kröns av ett 
sadeltak och är i 1 ½ plan, ibland med 

inredd gavelkammare. 

Liksom Hällevik är Nogersund ett fiske-
läge med anor från 1700-talet. Även här 
finns en bykärna av äldre hus. Här finns 
partier med garntomter och sådan äldre 
småskalig bebyggelse som är typisk för 
ett Listerländskt fiskesamhälle. 

 Hällevik - Nogersund
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RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Allt eftersom dessa båda fiskesamhäl-
len byggts ut har de närmat sig varan-
dra. Idag är de nästan sammanbyggda. 
Mycket av den service som tidigare 
funnits i de bägge byarna finns numera 
endast i Hällevik. Här finns t ex en f-6 
skola, fritidshem, förskolor. 

I Nogersund finns en djuphamn väl 
lämpad för yrkesfiske. Hamnen har en 
120 meter lång kaj med ett djupgående 
om ca 5 meter. Båten till Hanö utgår från 
Nogersund.
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I både Hällevik och Nogersund finns 
fiskeindustri och rökeri. 

I Hällevik finns en av kommunens mest 
uppskattade sandstränder. Vissa ero-
sionsproblem har kunnat noteras i anslut-
ning till stranden. 

Klimatpåverkan och höjda havsnivåer 
kan försämra situationen.

De utbyggnadsområden som föreslås kan 
ses som tillägg till tätorterna Hällevik 
och Nogersund.

Bostäderna kan vara normalstor villabe-
byggelse men bör också innehålla en del 
tätare bebyggelse och även flerbostads-
hus närmast centrala Hällevik. 

Utbyggnadsområdena för bostäder 
omfattar ca 112 ha mark och ca 400 nya 
bostäder.

Utbyggnadsområdet för verksamheter 
omfattar ca 34 ha.

B15  Hällevik, Stiby 
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder för helårsboende.

Utgångspunkter: Området bör ge ut-
rymme för grönstråk enligt grönstruktur-
planens förslag, se bifogad bild. Om-
rådet kan innehålla blandad villa- och 
kedjehusbebyggelse. 

Plan- och markägoförhållanden: Ej plan-
lagd mark. Privatägd mark.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieäm-
betets register. Större delen av området 
är skyddsvärd ängs, hag och betesmark 
och ingår även i bevarandeplanen för 
odlingslandskapets natur och kulturmil-
jövärden.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av morän. 
Området är 21,5 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten. Områdets 
vägar. Markens nivå varierar mellan 21 
och 37 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik samt radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv geografiska 
bestämmelser, jordbruksmark samt för 
naturvård.

Inför behovsbedömning av  
miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt be-
läget, någon risk för luftföroreningar eller 
buller från industri eller stora trafikmäng-
der finns ej. Förutsatt att området ansluts 
till kommunalt vatten- och avloppsnät 
bedöms exploateringen av området ej 
innebära att någon nu gällande miljökva-
litetsnorm överskrids

Störningar och risker: Området ingår i 
bevarandeplanen för odlingslandskapets 
natur och kulturmiljövärden. Området 
omfattas av riksintresse för friluftsliv geo-
grafiska bestämmelser, för jordbruksmark  
samt för naturvård.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. Det rekommenderade avstån-
det till transportled för farligt gods kom-
mer att hållas.

B16 Hällevik södra 
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder.

Utgångspunkter: Området ska ge ut-
rymme för grönstråk mellan havet och 
Stiby backe.

Plan- och markägoförhållanden: Kom-
munägd mark.

Natur- och kulturvärden: Ett objekt, en 
hällristning, i gränsen mellan området 
och Grönslätt redovisas i fornlämningsre-
gistret. En västlig mindre del av området 
är skyddsvärd äng och betesmark (Lst 
2008-02-26). 

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av sandig 
morän. Den nordvästra halvan av områ-
det består av Karlshamnsgranit (Lst 2007-
03-13). Området är 31 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Området 
angränsar till befintlig väg. Markens nivå 
varierar mellan 6 och 26 meter över 
havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon samt för områ-
dets naturvärden.

Regleringar: Området omfattas av riksin-
tresse för friluftsliv, geografiska bestäm-
melser samt för jordbruksmark.

Inför behovsbedömning av 
miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Planeringen be-
döms ej bidra till att gällande miljökva-
litetsnormer överskrids. Området är fritt 
beläget och är ej exponerat för lokala 
luftföroreningar eller buller. Förutsatt att 
området ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät bedöms exploateringen 
av området ej innebära att någon nu gäl-
lande miljökvalitetsnorm överskrids

Störningar och risker: Området omfattas 
av riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser samt för jordbruksmark. 
Den nordvästra halvan av området består 
av Karlshamnsgranit (Lst 2007-03-13). 
Ett objekt i gränsen mellan området och 
Grönslätt redovisas i fornlämningsregist-
ret.

Effekter på hushållning med mark, vat-
ten och andra resurser: Skogsmark av 
värde för flora, fauna och friluftsliv tas i 
anspråk för bostäder.

B17 Hällevik norra 
Planeringen syfte är att möjliggöra för 
bostäder.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är till största delen privatägd.

Natur- och kulturvärden: Området ingår i 
bevarandeplanen för odlingslandskapets 
natur och kulturmiljövärden.

Området saknar fornlämningar enligt 
riksantikvaieämbetets register. Den 
hotade arten kavelhirs återfinns inom 
området (LST 08-04-23)

Geotekniska förhållanden: Enligt SGU:s 
jordartskarta består marken av torv, 
flygsand samt postglacial sand. Området 
är ca 52 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Inom verksam-
hetsområde för VA. Området angränsar 
till befintlig väg. Området är beläget nära 
av vägverket rekommenderad transport-
väg för farligt gods. Markens nivå varie-
rar mellan 5 och 8 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för markförorening, geoteknik och 
radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark  samt 
för naturvård.



97

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Inför behovsbedömning av 
miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Planeringen be-
döms ej bidra till att gällande miljökva-
litetsnormer överskrids. Området är fritt 
beläget och är ej exponerat för lokala 
luftföroreningar eller buller. Förutsatt att 
området ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät bedöms exploateringen 
av området ej innebära att någon nu gäl-
lande miljökvalitetsnorm överskrids

Störningar och risker: Området ingår i 
bevarandeplanen för odlingslandskapet 
natur och kulturmiljövården. Området 
omfattas av riksintresse för friluftsliv, 
geografiska bestämmelser, för jordbruks-
mark samt för naturvård.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Jordbruksmark tas i 
anspråk för bostäder. Kommunal vatten-
täkt finns inom området.

B18   Talmansvägen 
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder för boende.

Utgångspunkter: Området föreslås för 
villabebyggelse. Den nya bebyggelsen 
blir en naturlig utökning av intilliggande 
villakvarter. 

Plan- och markägoförhållanden: Områ-
det består nästan uteslutande av ej plan-
lagd mark. Marken är kommunalägd. 

Natur- och kulturvärden: Området 
saknar fornlämningar enligt riksantik-
varieämbetets register. Området är del 
av skyddsvärd ängs, betes och hagmark 
och ingår till en mindre del i bevarande-
planen för odlingslandskapets natur och 
kulturmiljövärden.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av sandig 
morän. Området är 7 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för VA. Ligger nära 
befintlig villagata. Markens nivå varierar 
mellan 7 och 16 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik, radon och natur.

Regleringar: Området omfattas av 

riksintresse för friluftsliv geografiska 
bestämmelser för jordbruksmark samt en 
mindre del för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning  
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt be-
läget, någon risk för luftföroreningar eller 
buller från industri eller stora trafikmäng-
der finns ej. Förutsatt att området ansluts 
till kommunalt vatten- och avloppsnät 
bedöms exploateringen av området ej 
innebära att någon nu gällande miljökva-
litetsnorm överskrids.

Störningar och risker:  Området omfattas 
av riksintresse för friluftsliv geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
en mindre del för naturvård.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: Betes och hagmark 
tas i anspråk för bostäder.

V9  Nogersunds reningsverk 
Området visar reningsverket, dess 
skyddszon och dess eventuella utbygg-
nad.

Plan- och markägoförhållanden: Ej plan-
lagd mark. Marken är kommunalt och 
privat ägd.

Utgångspunkter: Områdets utbredning 
motsvarar det rekommenderade skydds-
avståndet för ett reningsverk i denna stor-
leksklass. Det är kommunens viljeinrikt-
ning att reningsverkets intressen i första 
hand ska tillgodoses.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns reningsverk samt fårhagar och 
skogsmark. Området saknar fornlämning-
ar enligt riksantikvarieämbetets register. 
Området är del av skyddsvärd ängs-, 
betes- och hagmark och ingår i bevaran-
deplanen för odlingslandskapets natur 
och kulturmiljövärden. Platsen gränsar 
till Natura 2000 habitatområde. För en 
del av området finns strandskydd. Det 
planeras inga byggnader inom denna 
del.

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av sandig 
morän samt stråk av klappersten och 
grus. Området är 23,5 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Ligger inom 
verksamhetsområde för VA. En smal 
men asfalterad väg leder till området. 
Markens nivå varierar mellan 0 och 14 
meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt be-
läget, någon risk för luftföroreningar eller 
buller från industri eller stora trafikmäng-
der finns ej. Förutsatt att området ansluts 
till kommunalt vatten- och avloppsnät 
bedöms exploateringen av området ej 
innebära att någon nu gällande miljökva-
litetsnorm överskrids.

Störningar och risker: Området är del av 
skyddsvärd ängs, betes och hagmark och 
ingår i bevarandeplanen för odlingsland-
skapets natur och kulturmiljövärden. 
Området omfattas av riksintresse för 
friluftsliv, geografiska bestämmelser  för 
jordbruksmark samt för naturvård.Re-
ningsverkets läge är gynsamt med tanke 
på förhärskande vindriktning, visuell 
påverkan, skyddsavstånd till bostäder 
samt utslagspunkt till recipienten, dvs 
sundet mellan Nogersund och Hanö som 
har relativt hög vattengenomströmning. 
För en del av området finns strandskydd. 
Det planeras inga byggnader inom 
denna del.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. 

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: En effekt kan vara 
att det befintliga reningsverket utnyttjas 
bättre.

K8   Hällevik 
Bykärnan i Hällevik är, trots många 
förändringar, Listerlandets kanske bäst 
bevarade fiskeläge av traditionell, äldre 
karaktär. Husens läge med stengärdsgår-
dar och trädgårdstäppor understryker det 
kulturhistoriska värdet som är stort. Detta 
enligt ”Kulturminnesvårdsprogram för 
Blekinge län” samt 

”Sölvesborgs kommun - områden av 
kulturhistoriskt intresse.”
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K9  Nogersund 
Nogersunds äldsta område, nära hamnen 
ger ett genuint intryck. Här finns ett 
flertal kåsar. Bebyggelsemönstret med 
garntomter och små gränder som leder 
mot hamnen återfinns ännu. Här finns 
garntomter där byggnaderna ännu har 
sin ursprungliga disposition kvar. Även 
bebyggelsen har delvis en ålderdomlig 
karaktär. 

Området finns med i ”Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse.”.

F3 Hälleviksstråket 
Rekreationsstråket från Hällevik ut mot 
Björkenabben. I stråket ingår även Häl-
leviks sandstrand. 

Stråket bör studeras för att öka tillgäng-
ligheten och de rekreativa kvalitéerna.

N15 Kråkenabben 
Kråkenabben utgör ett kargt betesland-
skap. Området är ovanligt blockrikt och 
inrymmer en trolig litorinavall. Betes-
marken uppvisar skiftningar med öppna 
och slutna partier. Buskmarkerna har 
stor betydelse för häckande småfåglar. 
Kråkenabben har betecknats som västra 
Blekinges förnämsta lokal för sträckfågel. 
Området har också stor betydelse för 
rörligt friluftsliv.

N16 Stiby backe 
Området består till stor del av ädellöv-
skog av bok, avenbok eller ek.

Både fuktigare och torrare skogstyper 
finns inom området. Restberget går på 
vissa ställen i dagen eller ligger strax 
under markytan. Inom dessa områden 
finns bland annat torrängar och betes-
marker. Stiby backe är ett välbesökt och 
mycket uppskattat rekreationsområde 
med en variation av naturupplevelser. 
Inom naturreservatet finns ett utbrett 
system med vandringsleder och stigar. 
Från bergets topp erbjuds vida utblickar 
över omkringliggande landskap. 
 
N17  Vassabacksstråket 
Mellan orterna Grönslätt och Hällevik 

bör ett stråk sparas/utarbetas för att skapa 
en länk mellan det kustnära stråket och 
det yttre stråket. 

 
N18   Björkenabben - Östra Torsö 
Norra delen av området består till stor 
del av ädellövskog och lövsumpskogar 
med inslag av åker och hagmarker. Ned 
mot strandkanten tar havsstrandsängarna 
över. Björkenabben är ett uppskattat mål 
för rekreation. Björkenabbarna skiljs i 
norra delen från Vassabacksskogen av ett 
område med fritidshus. Bebyggelsen är 
dock så luftig och integrerad i skogsvege-
tationen att den inte upplevs som samma 
barriär som om det utgjordes av en 
kompaktare bebyggelsestruktur. I öster 
avgränsas området av kusten och i väster 
av jordbruksmark. I norra delen finns ett 
område som är klassat som nyckelbiotop 
av Skogsvårdsstyrelsen. Även kulturmin-
nesvården har intressen inom området. 
 
N19  Sillnäs 
Området består till stor del av betade 
hag- och buskmarker med förekomst av 
bokskog. Det har floristiskt intressanta 
partier och ett rikt fågelliv.

N20 Lindskogsstråket 
Inom området skall ett framtida grönstråk 
tillskapas med syfte att knyta samman de 
två naturreservaten och värdekärnorna 
Stiby backe och Listershuvud. Grönstrå-
ket syftar såväl till att förbättra möjlighe-
terna till närrekreation som att skapa en 
ekologisk korridor.  
Ambitionen är att förstärka befintliga 
antydningar till grönstråk som finns 
cirka en halvkilometer norr om Noger-
sundsvägen. Den yttre delen av Listers-
huvud består i dagsläget av barrskog. 
Vid utvecklingen av ett framtida stråk 
mellan Stiby backe och Listershuvud bör 
barrskogen omvandlas till lövskog. De 
vegetationstyper som återfinns i båda 
naturreservaten är viktigt at eftersträva 
för att stråket skall kunna fungera som en 
ekologisk korridor. 
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 Siretorp-Sandviken

Områden med aktivt bevarande
N     Naturvård
F      Friluftsliv
K      Kulturmiljövård 

Teckenförklaring  
Områden med förändrad markanvändning
B       Bostäder
C      Område för camping

Områden med oförändrad markanvändning
Be     Befintlig bebyggelse
JS      Jord- och skogsbruk
Fa     Farled
FF     Område för fritidsfiske och friluftsliv

Teckenförklaring Regleringar

Transport av farligt gods
Farlig verksamhet, kemikaliehantering)
Nya bostäder
Ny camping prioriteras

Utloppstub från reningsverk
Friluftsliv

Fritidsfiske, friluftsliv
Kulturmiljövård
Naturvård
Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Område för verksamheter (företagsområden)
Befintlig bebyggelse

B19

B20 B21 C3

F4
N22

N23
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FF
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N21

Be

Be

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar
Transport av farligt gods
Farlig verksamhet, kemikaliehantering
Nya bostäder
Ny camping prioriteras
Område för verksamheter, företagsområde
Befintlig bebyggelse
Utloppstub från reningsverk
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Siretorp, Västra Näs, Sandviken 
Områdets fasta befolkningen består av ca 
300 personer (SCB, nyko 2008-12-31). 
Här finns ca 500 fritidshus. Området 
domineras av fritidsbebyggelse och 
jordbruksmark. 

Området gränsar i söder och i väster till 
havet, i norr mot Sölvesborgs golfbana 
och i öster mot Mörby backe. 

Naturen är skiftande, i väster finns den 
bokskogsklädda Mörby backe. Längs 
kusten är landskapet mosaikartat med 
enehagar, äldre byggnader, åkermark 
samt mindre skogspartier. Mellan kusten 
och Mörby backe breder jordbruksslät-
ten ut sig. Längs den västra och södra 
kustlinjens 5 – 10 meters kurva finns ett 
flertal fornlämningar.

Sandviken består till största delen av 
tät och småskalig fritidsbebyggelse från 
sextiotalet och framåt. Enstaka äldre hus 
finns. Området genomkorsas av smala 
grusvägar. Sandviken är byggt kring den 
fina sandstrand som finns här.

Det gamla fiskeläget Västra Näs har en 
relativt ursprunglig prägel. Bebyggelsen 
är delvis typisk för Listerlandets fiskelä-
gen. Västra Näs skiljer sig från t ex Hälle-
vik genom att vara mycket öppnare i sin 
karaktär. Här finns inga ”ströen” - små 
gränder. Låga staket och murar avgränsar 
ofta vid tomtgränsen.

För att förstärka skyddet för de delar av 
Västra Näs med högre kulturhistoriska 
värden behövs en detaljplan eller områ-
desbestämmelser. 

I Sandviken finns behov av en ny cam-
ping i anslutning till en av kommunens 
mest uppskattade sandstränder.   
 
I Sölvesborg har ett flertal invallningar 
och utdikningar skett. En av dem är 
Siretorpskanalen, belägen söder om golf-
banan, det var en våtmark som torrlades 
för att den näringsrika marken skulle 
kunna brukas. 

Utbyggnadsområdena för bostäder om-
fattar ca 93 ha mark.

B19 Siretorp sydväst 
Planeringens syfte är att möjliggöra nya 
bostäder för permanent bruk.

Utgångspunkter: Områdets mosaikartade 
landskap har kvalitéer som bör visas 

hänsyn mot. I det nya bostadsområdet 
kan strandängar, hagar, stenmurar och 
skogspartier finnas kvar mellan bebyg-
gelsen. Bebyggelsen kan vara blandad 
och innehålla både villor, radhus och 
flerbostadshus.  
 
Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är till viss del planlagd. Marken är till 
största delen privatägd, viss kommunal 
mark finns.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns fyra fornlämningsobjekt – boplatser 
enligt riksantikvarieämbetets register. 
Omfattas av bevarandeplanen för od-
lingslandskapets natur och kulturmiljö-
värden (Lst 2000-04-13).

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand samt sandig morän. Området är 
83 ha stort exklusive de redan befintliga 
bostäderna.

Tekniska förutsättningar: Inom verksam-
hetsområde för vatten. Gränsar till ett 
område för grundvattenskydd. Området 
gränsar till befintlig väg. Vägstandardens 
status bör ses över. Det finns ett potenti-
ellt förorenat område, en industrideponi. 
Markens nivå varierar mellan 1 och 9 
meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, någon risk för luftföroreningar 
eller buller från industri eller stora trafik-
mängder finns ej. Förutsatt att området 
ansluts till kommunalt vatten- och av-
loppsnät bedöms miljökvalitetsnormerna 
ej överskridas. 

Störningar och risker: Det finns ett 
område för grundvattenskydd VL 2kap 
64§ mfl (Lst 08-04-08) och det finns ett 
potentiellt förorenat område på platsen, 
en industrideponi (Lst 2009-04-01). Inom 
området finns fyra fornlämningsobjekt – 
boplatser enligt riksantikvarieämbetets 
register. Kontakt kommer att tas med 
tillsynsmyndigheten vid planläggning. 
Omfattas av bevarandeplanen för od-

lingslandskapets natur och kulturmiljö-
värden (Lst 2000-04-13).

Området omfattas av riksintresse för 
friluftsliv, geografiska bestämmelser för 
jordbruksmark samt för naturvård.

Effekter på hälsa och säkerhet: Många 
enskilda avlopp belastar området för 
grundvattenskydd.

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser: En effekt är att jord-
bruksmarken försvinner.

B20  Västra Näs - östra delen  
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder.

Utgångspunkter: Detta område är beläget 
intill Västra Näs kulturmiljöområde enligt 
”Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge 
län”, ”Sölvesborgs kommun - områden 
av kulturhistoriskt intresse.”samt enligt 
denna plan. Tillkommande bebyggelse 
bör noggrant anpassas till kulturmiljön 
vad gäller skala, volym, form och färgval.  
Flera av det ursprungliga Västra Näs tom-
ter är stora med nutidens mått mätt. 

Området kan därför komma att särskilja 
sig vad gäller tomtstorlek och bebyggel-
sens täthet. I området finns en grund-
vattentäkt. 
Området avses inte planläggas innan vat-
tenskyddsområdets gränser är fastställda. 

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är inte planlagd. Marken är till största de-
len privatägd, viss kommunal mark finns. 
Natur- och kulturvärden: Omfattas av 
bevarandeplanen för odlingslandskapets 
natur och kulturmiljövärden (Lst 2000-
04-13).

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postgla-
cial sand samt sandig morän. Området är 
knappt 2ha stort.

Tekniska förutsättningar: Gränsar till 
verksamhetsområde för vatten. Området 
gränsar till befintlig vägar. Markens nivå 
varierar mellan 2,5 och 5 meter över 
havet. En mindre kraftledning passerar 
genom området.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för kulturmiljö, geoteknik och 
radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
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bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, någon risk för luftföroreningar 
eller buller från industri eller stora trafik-
mängder finns ej. Förutsatt att området 
ansluts till kommunalt vatten- och av-
loppsnät bedöms miljökvalitetsnormerna 
ej överskridas. 

Störningar och risker: Omfattas av beva-
randeplanen för odlingslandskapets natur 
och kulturmiljövärden  
(Lst 2000-04-13).  

Området omfattas av riksintresse för 
friluftsliv, geografiska bestämmelser för 
jordbruksmark samt för naturvård. Om-
rådet är delvis beläget inom område för 
grundvattenskydd.

Effekter på hälsa och säkerhet: Inga 
kända effekter.

 
C3  Sandvikens camping 
Planeringens syfte är att möjliggöra per-
manent camping.

Utgångspunkter: Sandviken är ett om-
råde där turismen har stora intressen. Ett 
behov av en camping finns. Platsen är 
idag jordbruksmark.

Plan- och markägoförhållanden: Mark-
området avgränsas av stenmurar samt av 
vägen. Marken är privatägd. Marken är ej 
detaljplanelagd.

Natur- och kulturvärden: Inom området 
finns en notering om en hotad art - fläck-
maskros. Området omfattas av bevaran-
deplanen för odlingslandskapets natur 
och kulturmiljövärden (Lst 2000-04-13).

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 
jordartskarta består marken av postglaci-
al sand samt av sandig morän. Området 
är 3,5 ha stort.

Tekniska förutsättningar: Angränsar till 
verksamhetsområde för VA. Det finns ett 
grundvattentäktsskydd inom området. 
Området gränsar till befintlig väg. Väg-
standardens status och standard bör ses 
över. Markens nivå varierar mellan 1 och 
5 meter över havet.

Utredningsbehov: Ytterligare utredning 
krävs för geoteknik och radon.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning 
Miljökvalitetsnormer: Området är fritt 
beläget, någon risk för luftföroreningar 
eller buller från industri eller stora trafik-
mängder finns ej. Förutsatt att området 
ansluts till kommunalt vatten- och av-
loppsnät bedöms miljökvalitetsnormerna 
ej överskridas. 

Störningar och risker: En planläggning 
innebär en utökning av antalet fordons-
rörelser per dygn. Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård. Inom området finns en 
notering om en hotad art.

Effekter på hälsa och säkerhet: Effekter 
på hälsa och säkerhet kan vara den låga 
marknivån, de många enskilda avloppen 
och att området för grundvattenskydd 
belastas ytterligare.

K 4  Istaby Torsö 
För mer information se ”Det centrala 
jordbruksområdet”.

F 4  Sandvikens badstrand 
Sandvikens sandstrand är en av kom-
munens finaste sandstränder med stort 
rekreationsvärde. 
 
K10 Västra Näs 
Västra Näs har en relativt ursprunglig 
prägel som fiskeläge. Bebyggelsen av 
äldre fiskestugor samt hamnen med sina 
kåsar ger intryck av ett litet genuint fiske-
samhälle från 1800-talets mitt. 

Detta enligt enligt ”Kulturminnesvårds-
program för Blekinge län” samt ”Sölves-
borgs kommun - områden av kulturhisto-
riskt intresse.”

N21 Hjärthalla 
Området domineras av ädellövskogar 
där boken har en framträdande roll. 
Även ek och avenbokskog återfinns här, 
men då runt toppen av restberget. Om-
rådet inhyser även gräsmarker som haft 
lång hävdkontinuitet Dock håller delar 
av dessa på att växta igen på grund av 
minskad hävd, främst runt toppen och på 
de marker i västra sluttningen där större 
sandavlagringar finns. Det mosaikland-
skap som området består av skapar en rik 

flora och fauna. Stora delar av faunan är 
dock beroende av hävd i form av bete.
Runt toppen på restberget återfinns även 
ett rikt inslag av blommande buskar.
Även fuktstråk av klibbal finns inom 
området där en viss sockelbildning har 
utvecklats. I skogarna finns flertalet 
skyddsvärda arter av svamp, vedinsekter 
då god tillgång på död ved finns på sina 
ställen i området. I sumpskogarna kan 
långbensgrodan återfinnas. 
 
N22  Västra och Östra Näsnabben 
Näsnabbarna utgör ett omväxlande betat 
busklandskap med insprängda små åkrar. 
Området har en intressant flora och ett 
rikt fågelliv vilket är av högt värde för det 
rörliga friluftslivet. 

N23 Siretorps mosse 
Siretorps mosse är en lövkärrstorvmark, 
som utbildats i en forntida litorinavik 
dämd av en strandvall, på vilken det 
finns ett system av stenåldersboplatser. 

N24  Skogsområde norr om västra 
Torsöviken 
Området består av flygsandsavlagringar i 
form av dyner med skyddsplanterad tall-
skog. Dynerna är av geologiskt intresse. 
Barrskogen och stranden har stor bety-
delse som strövområde och badplats. 
Även kulturminnesvården har intressen 
inom området.

N25 Istaby - Kullarp 
Söder om Istaby finns ett mindre restberg 
med varierande naturförhållanden. 
Området har en tilltalande landskapsbild 
och stor betydelse för friluftslivet. Även 
kulturminnesvården har intressen inom 
området. Tillkommande bebyggelse som 
påverkar angivna intressen ogynnsamt är 
olämplig.

N34  Fågelskyddsområde 
För mer information se ” Det östra kust-
området”. 
 
ST1   Skyddszon för grundvattentäkt 
Detta är en av kommunens grundvatten-
täkter som ännu inte har ett, av länssty-
relsen, fastställt skydd.
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Teckenförklaring
Områden med förändrad markanvändning
B Bostäder
V Verksamheter (företagsområden)
T Trafik- och kommunikations- 
 ändamål
St Strategiskt område

Områden med oförändrad markanvändning
Be Befintlig bebyggelse
JS Jord- och skogsbruk
Fa Farled
Vr Recipientintresse för kommunalt  
 avlopp

Områden med aktivt bevarande
N Naturvård
F Friluftsliv
K Kulturmiljövård 
 
Området utbyggt eller detaljplanelagd 
X

Teckenförklaring Regleringar

Transport av farligt gods
Farlig gasledning
Ammoniakanläggningar
Bensinstation
Farlig verksamhet, kemikaliehantering
Gasoldepå
Nya bostäder

Utloppstub från reningsverk
Kulturmiljövård
Naturvård
Skydd för vattentäkter
Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Fornlämning redovisad som linje
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Trafik & kommunikationer
Område för verksamheter 
Befintlig bebyggelse

Kommungräns

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Fornlämning redovisad som linje
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar
Transport av farligt gods
Farlig gasledning
Ammoniak anläggningar
Bensinstation
Farlig verksamhet, kemikalier
Gasoldepå
Nya bostäder
Trafik & kommunikationer
Område för verksamheter
Befintlig bebyggelse
Utloppstub från reningsverk
Kulturmiljövård
Naturvård
Skydd för vattentäkter
Farledslinje
Kommungräns

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

anslutning till resecentrum tillskapas för 
att förbättra möjligheterna till pendling 
med kollektivtrafik. 

Industritomterna närmast anslutnings-
vägen till E22 som har bäst exponerade 
lägen föreslås vara kvar. För att kunna 
uppnå kommunens näringslivsmål plane-
ras nya verksamhetsområden i anslutning 
till trafikplatsen Sölvesborg Västra vid 
E22.  

Sölvesborgs stad är en av de tätorter 
som enligt kommunens bedömning är 
prioriterade för kommunal service i form 
av skola, barnomsorg, äldreomsorg, när-
rekreation mm.

Nya bostäder nära centrum och med 
goda pendlingsmöjligheter intill stations-
läget avses komplettera den centrala 
staden. 

Stråket från Havsudden där gång- och 
cykelbron över Sölvesborgsviken angör, 
genom biblioteksparken och Stortorget, 
längs Södergatan och Järnvägsgatan fram 
till rondellen vid Netto, utgör ett strate-
giskt stråk för utvecklingen av centrala 
Sölvesborg.

B25 Vitahallsslätten 
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder för permanent bruk.

Utgångspunkter: Området är beläget 
nära centrum och nära Ryssbergets bok-
skog. Blandad villabebyggelse föreslås.
Planläggning och exploatering ska utgå 
från de ytor som tillskapas när kraftled-
ningen grävs ned eller utreds. Endast en 
begränsad del ska bebyggas för att områ-
det även i framtiden ska kunna fungera 
som natur- och rekreationsområde. Om-
rådet är markerat som värdekärna enligt 
förslaget till grönstrukturplan.

Plan- och markägoförhållanden: Marken  
är kommunägd.

Natur- och kulturvärden: Bokskog. Växt- 
och djurlivets värden samt rekreations-
värden bör utredas i samband med mer 
detaljerad planerng.

Geotekniska förhållanden: Enligt okulär-
besiktning morän. 

Tekniska förutsättningar: Söder / väster 
om området finns kommunalt VA samt 
el framdraget. Bra trafikanslutning till 
Blekingevägen.  Centralt beläget; ca 600 
m till centrum.

6. Sölvesborgs tätort

I Sölvesborgs tätort bor 8500 
personer(KIR 2014). Sölvesborg är en 
av de tätorter som enligt kommunens 
bedömning är prioriterade för kommunal 
service.

Den medeltida stadsplanen är ett av lan-
dets bäst bevarade exempel på senme-
deltida torgstäder och är ett riksintresse. 
Förutom torg och gatunät är även äldre 
tomtstrukturer av stor vikt.  
Bebyggelsen har till stora delar tillkom-
mit efter den stora stadsbranden år 1801.

Sölvesborg har en viss dansk prägel vil-
ket är kombinationen av den medeltida 
stadsplanen och små hus med fasader av 
puts eller tegel.

För närrekreation reserveras bokskogs-
områdena öster om Valjeviken inklusive 
Valje halvö samt Rågångsnabben som 
områden viktiga att bevara för grönst-
rukturen. Vidare reserveras parken kring 
slottsruinen, varifrån bron över Sölves-
borgsviken gör det möjligt att gå och 
cykla runt den inre delen av denna vik.

Området mellan Kämpaslätten och Hjor-
takroken samt området öster om Valje 
kring Hjalmar Sterns Minne ska också 
förbli närrekreationsområden. Även golf-
banan vid Ljunganabben kan betraktas 
som ett från många synpunkter väsentligt 
närrekreationsområde.

Området kring Sölvesborgs slott får anses 
skyddat av gällande restriktioner.

För stadskärnan finns ett särskilt beslut 
av kommunfullmäktige. vilket gäller 
även för Östra och Västra Storgatan, 
som vägledning för bevarandet. Den s 
k Nya Staden mellan Järnvägsgatan och 
Balkenhausengatan är även försett med 
rekommendationer om bevarande.

Mellan den gamla täta stadskärnan och 
den ”Nya staden” finns ett område där 
flera av byggnaderna är 5-6 våningar 
höga (t.ex. stadshotellet eller spar-
bankshuset). Här finns även andra lägre 
byggnader, t.ex. ICA och COOP. Inner-
hamnen med ”silosområdet” ingår i detta 
område. Kvartersstrukturen är otydlig. 
En avvägning mellan tillkommande 
byggnaders volym och höjd bör göras.

Inom Sölvesborgs stad bör möjligheten 
till parkering för cyklar och bilar i nära 
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Utredningsbehov: Lokalisering och om-
fattning utreds vidare.

Regleringar: Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, geografiska 
bestämmelser, för jordbruksmark samt 
för naturvård.

V12 Sölvesborgs reningsverk 
Områdets utbredning motsvarar det 
rekommenderade skyddsavståndet för 
ett reningsverk i denna storleksklass. 
Det är kommunens viljeinriktning att 
reningsverkets intressen i första hand ska 
tillgodoses.

K2    Ynde  
Ynde by ligger på sluttningarna vid Ryss-
bergets fot och har genomgått relativt få 
förändringar sedan 1800-talet. Bymiljön 
är estetiskt tilltalande med betydande 
värden från kulturhistorisk synpunkt. 
Ynde är ett exempel på en by med stark 
påverkan från skånska traditioner.

K11 Den medeltida staden och han-
delsstaden i Sölvesborg 
Stadsplanen för Sölvesborgs stadskärna 
är en av landets bäst bevarade exempel 
på senmedeltidens torgstäder. Förutom 
torg och gatunät är också äldre tomt-
struktur av vikt. Stadskyrkan är den enda 
bevarade medeltidsbyggnaden.

Stadsbilden präglas i väsentliga delar 
ännu av den småskaliga bebyggelse, som 
uppfördes efter branden 1801 inom det 
medeltida stadsområdet samt utmed Ö 
och V Storgatan och Norregatan.

Genom en påfallande enhetlighet vad 
gäller volym, tak- och fasadmaterial, 
tomtstruktur samt bevarade gårdsan-
läggningar och magasin förmedlar 
Sölvesborg ännu intrycket av 1800-talets 
handelsstad.

Riksintressebeskrivningen för kulturmiljö 
är omarbetad under 2015. 

Sölvesborgs slott 
Slottsruinen och borgområdet är ett av 
landets få exempel på en medeltida 
anläggning där borg med kärntorn har 
uppförts på en artificiell kulle, en s k 
motte. Sölvesborgs slott är ett gammalt 
danskt riksfäste och har varit säte för 
länherren i Blekinge.

Slottsområdet utgör en gränslinjebestämd 
fast fornlämning som enligt gällande 
stadsplan utgör ett kulturreservat. Kul-

turminneslagen och stadsplanen reglerar 
markanvändningen i området. 

Östra och Västra Storgatan                  
 samt Skånevägen 
Kustlandsvägen var av avgörande bety-
delse vid anläggandet av såväl Sölves-
borgs slott som staden Sölvesborg. Dess 
medeltida sträckning har bevarats i  
Ö Storgatan och V Storgatan – Skånevä-
gen.

Nya staden 
Nya staden var benämningen på ett 
område på stadsjorden söder om den 
egentliga staden, för vilket en stadsplan 
upprättades 1897. Det är ett ovanligt 
åskådligt exempel på de esplanadplaner, 
som på grundval av 1874 års byggnads-
stadga upprättades för rikets städer. 
Förutom stadsplanen och dess gatunät, 
inklusive stensättningar och planteringar, 
är bebyggelsestrukturen av friliggande 
större villor av vikt. Gatusträckningar, 
planteringar och stensättningar ska i 
huvudsak bibehållas.

K15 Valje herrgård 
Valje gård är den enda bevarade herrgår-
den i Sölvesborgs kommun. Den har en 
fint utformad bebyggelse från slutet av 
1700-talet.

Den parkartade omgivningen, som är av 
stort värde för kulturminnesvården och 
naturvården, understryker prägeln av 
högreståndsmiljö i litet format.

Detta enligt kulturminnesvårdspro-
gram för Blekinge län samt Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse. 

N26 Öarna kring Sölvesborg 
Vissa av öarna kring Sölvesborg har 
stor betydelse för det rörliga friluftslivet 
medan andra har ett synnerligen rikt 
fågelliv. Öarna ingår i det riksintressanta 
området Valjeviken Sölvesborgsviken.

Bebyggelse är olämplig. 
 
N27 Sölvesborgsviken - Sölve 
Området sträcker sig över östra och in-
nersta delen av Sölvesborgsviken. Hela 
bukten är förhållandevis grund, oftast 
inte djupare än 1,5 meter. En djup fåra 
in till hamnen går strax väster utanför 
området.

Stränderna täcks vanligen av vassområ-
den. Innanför vassbäddarna ligger strand-
ängar som betas. Dessa har i många fall 

en rik flora med bland annat jungfru 
Marie nycklar och småvänderot. På 
östra sidan finns en remsa av planterad 
tallskog. Annars förekommer det mest 
klibbal och ek.

Området är en viktig rast- och övervint-
ringsplats för flera arter, bland annat: 
änder, gäss, svanar, dopplingar och sot-
höns. Vassområdena utgör även viktiga 
häckningsplatser för såväl skäggmes och 
sävsångare som brun kärrhök. Vidare 
häckar i regel ett stort antal måsfåglar 
och tärnor på Rådmansholmarna. På 
grund av det rika fågellivet har området 
blivit ett särskilt skyddsområde enligt 
fågeldirektivet. Nämnas bör även att 
stinkpaddan förekommer på strandäng-
arna.

N28 Valje halvö 
Den kulturhistoriskt intressanta Valje 
gård omges av ett gammalt kulturland-
skap med åker, äng, hagmark och ädel-
lövskog. Området hänger samman med 
en bokskog som ansluter till Sölvesborg. 
Landskapsbilden är tilltalande. 

N29 Siesjö med omgivningar  
Siesjö är en av de få naturligt näringsrika 
sjöarna i länet. Dess omgivningar utgör 
ett variationsrikt och tilltalande kultur-
landskap. De botaniska intressena är 
framträdande, men även djurlivet är rikt 
och varierat. Området är naturreservat.

N30 Kämpaslättsstråket 
Stråkets östra del binder samman de två 
värdekärnorna Kämpaslätten och Valje 
naturreservat, rekreativt och ekologiskt. 
Detta stråk består till stora delar av 
bokskog och bör ha en minsta bredd på 
200 meter för att bokskogens värden 
ska kunna bevaras/utvecklas i stråket. 
Stråket behöver utvecklas då det är vik-
tigt att det har en god artsammansättning

N31 Västra kuststråket 
Norra delen av stråket bör vara minst 
200-300 meter brett för att kunna fung-
era som både ekologisk och rekreativt 
stråk, detta eftersom det till stor del 
består av bokskog. Stråk binder samman 
de två värdekärnorna Valje naturreser-
vat och Södra Valjeskogen samt den 
angränsande grönstrukturen nordväst 
om tätorten. Detta är ett viktigt stråk in i 
Sölvesborg som behöver utvecklas och 
kompletteras för att på sikt bli starkt både 
för rekreation och för ekologi. 



105

Södra delen av stråket är smalare och 
består till stor del av ett smalt kuststråk.

Detta är ett viktigt stråk som används av 
boende för vardagsrekreation. Vidare 
hyser kustzonen flera ekologiska värden. 
Exploatering nära kusten bör undvikas 
och stråket bör förstärkas och utvecklas.

N32 Kanehallskogen 
Detta område ligger strategiskt bra för 
att kunna erbjuda en stor del av bebyg-
gelsen i närheten ett bra skogsområde för 
rekreation. Området består huvudsakli-
gen av äldre bokskog. Även skogspartier 
med al finns i västra delarna. Skogen 
är strövvänlig och bullernivån betydligt 
lägre än de delar av Hjortkroksskogen 
som ligger längre norr ut. 
 
N34 Fågelskyddsområde 
För mer information se ” Det östra kust-
området”.

Sölvesborgs golfklubb och Sölvesborgsbron ligger inom områ-
det för Sölvesborgs tätort. Foto: Dan Janérus

RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGEN SAMT UTVECKLING AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

Hamnen på Hanö. Foto: Dan Janérus

7 Havsområdet
 
Kommunen har en lång kuststräcka och 
ett stort havsområde. De öar som finns i 
kommunen är med undantag av Hanö små, 
obebodda och med ett kustnära läge.

Hela den kuststräcka som inte omfattas av 
tätortsbebyggelse har ett mycket stort värde 
ur fritids- och rekreationssynpunkt. Ett flertal 
”riksintressen” ur fiskerisynpunkt finns i 
kommunens vattenområden.
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 Hanö

Vö    Vattenområde öppet hav

Områden med aktivt bevarande
N     Naturvård
K      Kulturmiljövård

Teckenförklaring  
Områden med förändrad markanvändning
B      Bostäder
St     Strategiskt område
 
Områden med oförändrad markanvändning
Be    Befintlig bebyggelse
Fa     Farled

Teckenförklaring Regleringar

Nya bostäder

Kulturmiljövård
Naturvård

Farledslinje

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar

Befintlig bebyggelse

Skydd för vattentäkter

Hotade arter i Blekinge
Potentiellt förorenade områden
Strålningsrisk radon
Punktredovisad fornlämning
Områden med fornlämningar
Nya bostäder
Befintlig bebyggelse
Kulturmiljövård
Naturvård
Skydd för vattentäkter
Farledslinje

B27

Be
K16

N33
ST1

Hanö 
Hanö är en ö med sex km till fastlandet  
och ringa befolkning.Ön har idag (år 
2016) ca 12 åretruntboende. Som mest 
har det bott ca 260 personer på ön. 

Den allt överskuggande frågan kring 
utvecklingen på Hanö är kommunikatio-
nerna. Det finns ett utpekat område för 
bostäder.

B 27 Hanö södra 
Planeringens syfte är att möjliggöra 
bostäder.

Plan- och markägoförhållanden: Marken 
är inte planlagd. Marken är privatägd.

Natur- och kulturvärden: Området saknar 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbe-
tets register. Området är del av skydds-
värd ängs, betes och hagmark och ingår i 
bevarandeplanen för odlingslandskapets 
natur och kulturmiljövärden

Geotekniska förhållanden: Enligt SGUs 

jordartskarta består marken av sandig 
morän. Området består av Karlshamns-
granit.

Tekniska förutsättningar: Angränsar till 
verksamhetsområde för VA.   
 
Utredningsbehov: Ytterligare utredning-
ar krävs för att säkerställa dricksvatten-
behov och avloppsförsörjning. Geotek-
nik och radon bör också utredas.

Regleringar: Omfattas av riksintresse för 
friluftsliv, geografiska bestämmelser, na-
turvård, strandskydd  samt opåverkade 
områden. 
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Inför behovsbedömning av miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Miljökvalitetsnormer: Området är lantligt 
och fritt beläget, någon risk för luftföro-
reningar eller buller från industri eller 
stora trafikmängder finns ej. Förutsatt att 
området ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät bedöms miljökvalitets-
normerna ej överskridas. 

Störningar och risker: Exploateringen 
bedöms ej orsaka några betydande olä-
genheter för omgivningen.

Hälsa och säkerhet: Exploateringen 
bedöms ej medföra betydande negativa 
konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet. 

Effekter på hushållning med mark, vatten 
och andra resurser

Kapaciteten för reningsverket på Hanö 
behöver utökas för att möjliggöra denna 
exploatering.

K16  Hanö 
På Hanö finns husgrunder som visar att 
ön utnyttjades för säsongsfiske kanske re-
dan under medeltiden, i varje fall sedan 
1600-talet. Engelska kyrkogården är en 
fornlämning knuten till Napoleonkrigen. 
Genom sitt läge, sin utformning och be-
byggelse har fiskeläget en egen karaktär.
Detta enligt ”Kulturminnesvårdsprogram 
för Blekinge län” samt ”Sölvesborgs 
kommun - områden av kulturhistoriskt 
intresse.” 
Fornlämningsmiljön skyddas genom 
föreskrifter i kulturminneslagen. Inga 
byggnadsföretag eller andra arbeten som 
kan skada fornlämningarna får påbörjas 
innan länsantikvarien underrättats. Till-
kommande bebyggelse som kan påverka 
fornlämningsmiljön är olämplig. 

N33 Hanö 
Hanö består av en drumlinbildning, som 
under Baltiska Issjöns tid utsattes för om-
fattande vågerosion. Detta har resulterat i 
imponerande klapperstensfält, blockhav 
och strandvallar. Även Litorinahavet har 
avsatt en strandvall på ön.

Dagens strandprocesser har i norr skapat 
en ovanligt väl utbildad strandsporre 
(Bönsäcken) På hällarna vid fyren 
finns isräfflor och parabelriss. Hanö är 
ett unikt geologiskt område för södra 
Sverige.

Vegetationstypen på Hanö utgörs dels 

av öppen mark med busk och trädfattiga 
områden i nordväst, dels tät avenbok-
skog med inslag av lind och alm på öns 
sydöstra del. Avenbokskogen ger skydd 
åt dovhjortarna, en av Hanös attrak-
tioner. Det finns floristiska intressanta 
partier på ön, som även är en värdefull 
sträcklokal. Landskapsbilden är karaktä-
ristisk. Ön är ett uppskattat utflyktsmål 
och av stort värde för friluftslivet. Även 
kulturminnesvården har intressen på ön.

 
E 4 Taggens grund 
Kommunen har ställt sig positiv till en 
etablering av en vindkraftsanläggning 
vid Taggen. Området är utpekat som 
riksintresse.

E 5 Blekinge offshore 
Öster om Hanö planeras en vindkrafts-
anläggning Blekinge Offshore. Det är ett 
mycket stort område i Sölvesborgs och 
Karlshamns kommuners havsområde 
som skulle kunna rymma Sveriges, och 
förmodligen världens, största vindkrafts-
anläggning till havs. Området är utpekat 
som riksintresse för vindkraft. 

FR1   Östra Orlundsåns mynning 
För mer information se ”Östra kustom-
rådet”.

FR2  Hanöbanken 
Hanöbanken, som är ett havsområde 
med upphöjningar från berggrunden som 
omges av djupare vatten, är ett viktigt 
reproduktionsområde för fisk. 

ST1 Skyddszon för grundvattentäkt 
Detta är en av kommunens grundvatten-
täkter som ännu inte har ett, av länssty-
relsen, fastställt skydd.
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ORDLISTA

hur marken får användas, endast utanför detaljplan. I områ-

desbestämmelser kan ingen byggrätt läggas fast.

Plan- och bygglagen, (ofta förkortad PBL), reglerar planerings-

processen, däribland översiktsplanen. Syftet är att planerings-

arbetet ska ske med öppenhet och insyn och med ett starkt 

medborgarinflytande. PBL innehåller bland annat bestäm-

melser för översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, 

olovligt byggande samt byggnadsnämndens verksamhet.

PM10 Particulate Matter 10, partiklar i luft mindre än 10 µm 

(mikrometer), d.v.s inandningsbara partiklar.

Riksintressen Riksintressen är allmänna intressen som särskilt 

pekats ut för vissa områden för sitt nationella intresse. Riksin-

tressen kan vara såväl områden med värde för exploaterings-

ändamål  som områden med bevarandevärden.

Stadsförnyelse, är när man försöker förändra och förbättra 

en befintlig bebyggelse genom att göra olika åtgärder, 

exempelvis kompletteringsbygga, renovera eller rusta upp 

parkmiljöer.

Strandskydd (MB 7 kap. 13–17 §§) Strandskyddet syftar 

till att öka allemansrätten för människorna och skapa goda 

livsvillkor för både djur- och växtlivet. Strandskyddet är unikt 

för Sverige.

TRAST Trafik för en Attraktiv Stad.

Vattendistrikt  Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Varje 

vattendistrikt är uppbyggt av flera avrinningsområden. In-

delningen i vattendistrikt har varit de stora havsbassängerna. 

Dessa vattendistrikt är grunden för förvaltningen av vatten. 

Sölvesborgs kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Vattenmyndigheten finns på Länsstyrelsen i Kalmar län. Vat-

tenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att 

EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Vattenverksamhet 

Byggande i vatten, till- eller bortledande av vatten, åtgärder 

som syftar till att förändra vattens djup eller läge, markavvatt-

ning. Prövningskrav om det inte är uppenbart skadefritt.

Ordlista
Begrepp med förklaringar

Allmänna intressen 

Allmänna intressens redovisning är obligatorisk i översikts-

planen. Dessa kan vara av olika karaktär. En typ av allmänna 

intressen är sådana som beskriver värden, exempelvis 

kulturhistoria. En annan typ är när vissa områden såsom 

bostadsbebyggelse pekas ut av kommunen för olika allmänna 

ändamål.

Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald, är ett samlande begrepp för allt levande. 

Biologisk mångfald inbegriper tre nivåer av mångfald, dels 

på ekosystem och biotopnivå, dels på artnivå och dels på 

genetisk nivå.

BN Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun

Detaljplan (DP) 

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande kontrakt mellan 

kommunen, markägarna och grannarna. Detaljplanen styr 

hur marken får användas (t.ex. för bostäder, handel, kontor, 

park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och 

rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans 

mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller 

ersätts av en ny. 

Farligt gods 

Farligt gods, inbegriper bl.a. alla brandfarliga, oxiderande, 

giftiga, smittförande, radioaktiva och frätande ämnen. Det 

innebär allt som kan orsaka skador på liv och egendom. 

Farligt gods på land kan trafikera både väg och järnväg.

Flerkärnig stadsstruktur 

Flerkärnig stadsstruktur, ett stadsmönster som innebär att flera 

olika centra eller kärnor utvecklas och sammankopplas såväl 

inom staden som i hela kommunen. De olika kärnorna sam-

mankopplas med miljövänliga och snabba transportsystem.

Fördjupning av översiktsplanen, kan upprättas för mindre 

geografiska områden för att mer i detalj studera ett område, 

exempelvis en tätort. En fördjupning kan också upprättas som 

ett tematiskt tillägg till hela översiktsplanen, för exempelvis 

kustzonen.

Förtätning 

Förtätning, utökning av storlek, höjd eller antal byggnader 

i befintliga miljöer för ett mer effektivt utnyttjande av mark, 

kollektivtrafik, teknisk försörjning m.m. och på så sätt minska 

ianspråktagandet av t.ex. grönområden och åkermark.

Grönstruktur 

Grönstruktur, är ett samlande begrepp för alla gröna områden 

av olika karaktär och funktion. Grönstrukturen brukar delas in 

i ekologiska, kulturella och sociala funktioner.

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling, är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Infrastruktur 

Infrastruktur, är de grundläggande tekniska systemen som 

krävs för dagens teknologiska samhälle, såsom nätverk för 

transporter av varor och människor, exempelvis väg och 

järnväg, kommunikationsnätverk, vatten- och avloppssystem, 

utbildning etc.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 

består av flera hundra forskare från olika discipliner världen 

över. Panelen har till uppgift att regelbundet analysera och 

utvärdera forskning om klimatsystemet.

KF Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun

Kulturminneslagen (KML) Lag(1988:950) om kulturminnen 

m.m.)

KS Kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, innebär att 

man lokalt tar hand om det regnvatten som samlas i be-

byggda områden för att minska användandet av dyra tekniska 

system samt gynna växt- och djurlivet i närområdet. Detta kan 

ske genom t.ex. fördröjning i dammar eller genom infiltration.

Lägenhet  

En sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller 

flera byggnader (flerbostadshus eller småhus) som tillsam-

mans bildar en bostadsenhet.

Miljö- och riskfaktorer 

Miljö- och riskfaktorers redovisning är obligatorisk i översikts-

planen. Dessa omfattar miljöproblem eller risker som behö-

ver beaktas i planeringen, exempelvis bullerstörda områden 

eller anläggningar och verksamheter som innebär särskilda 

risker för omgivningen. Även förhållanden och faktorer som 

kan ha betydelse för att åstadkomma kretsloppslösningar kan 

redovisas.

Miljöbalken (ofta förkortad MB), är den samlade miljölagstift-

ningen för bland annat naturvård, miljöskydd, jordbruk, ren-

hållning, vatten och hälsoskydd. MB, är en svensk lagsamling 

som utfärdades den 11 juni 1998, och trädde i kraft från den 

1 januari 1999. ljölagstiftning på andra håll, t.ex. i plan- och 

bygglagen.

Miljökvalitetsnormer, MKN är ett nytt styrmedel i det svenska 

miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas 

normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att 

åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv 

ska kunna genomföras. En miljökvalitetsnorm kan anges som 

en halt eller ett värde men kan även beskrivas i ord.

Natura 2000 

Naturområde som är en del i det europeiska nätverket Natura 

2000 och som inte får skadas varken direkt eller indirekt 

(naturtyper, arter och deras livsmiljöer).Områdena regleras av 

Miljöbalkens 4 och 7 kapitel.

Områdesbestämmelser (OB) Kommunala bestämmelser för 
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Källförteckning 
Dessa källor användes för den ursprungliga översiktsplanen.  

 

• Boverket 1996. Boken om översiktsplan. del 1-4. 

• Länsstyrelsen i Blekinge län, 2003. Miljömål i Blekinge 

• Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona 1994. Ängar och 

Hagar i Sölvesborgs kommun 

• Länsstyrelsen, Karlskrona 1983. Kulturminnesvårdsprogram 

för Blekinge län Del 1 och 2. 

• Räddningstjänsten Västra Blekinge, 2008, Riskanalys för det 

geografiska området Sölvesborgs kommun. 

• Region Blekinge 2006. Så här skapar Blekinge sin framtid. 

Regionalt utvecklingsprogram för Blekinge län 2006 – 2013.

Naturvård 

• Boverket stadsmiljöavdelningen, 1999, Gröna områden i 

planeringen.  

• Naturskyddsföreningen, 1994, Mångfald eller enfald? En 

global strategi för att bevara den biologiska enfalden. 

• Naturvårdsverket, 1995, Aktionsplan för biologisk mång-

fald. 

Miljö- och riskfaktorer 

• Länsstyrelsens rapport 2005:12 ”Identifiering av verksam-

heter enligt Naturvårdsverkets branschlista 2004-04-21 – En 

kartläggning av industriverksamheter i Blekinge de senaste 

150 åren. Planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med 

förorenade områden”. 

• Länsstyrelsens rapport 2008:24 ”Kvalitetssäkring av eventu-

ellt förorenade områden i Blekinge län” 

• Banverket och Naturvårdsverket, 1997, Buller och vibratio-

ner från spårburen linjetrafik, policy och tillämpning. 

• Boverket m.fl., 1995, Bättre plats för arbete - planering av 

arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Bebyggelse 

• Boverket, 1998, Brott, bebyggelse och planering.

Sociala frågor 

• Boverket Stadsmiljöavdelningen, 1997, Hela samhället - 

jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö 

• Boverket, 1998, Brott, bebyggelse och planering. 

• Lunds kommun 2005. VÄRNA OCH VINNA STADEN. FÖP 

för staden Lund.

Energi 

• Klimatstrategi, Sölvesborgs kommun, 2007.  

• WSP, 2009, Vindbruksplan för Sölvesborgs kommun.  

• Statens energiverk, Statens naturvårdsverk, Boverket, Vatten-

fall, 1989. Kraftledningar i fysisk planering.

Kommunikationer 

• Region Blekinge, 2009. Länsplan för regional transportinfra-

struktur för Blekinge, 2010 – 2021 

• SOU 2007:58 Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det 

svenska godstransportsystemet. Slutbetänkande av Hamnstra-

tegiutredningen.

KÄLLFÖRTECKNING

 

Hållbar utveckling 

• Regeringen 1998. Sveriges miljömål. Miljöpolitik för ett 

hållbart Sverige Regeringens proposition 1997/98:145 

• Boverket och Naturvårdsverket, 1999. Miljömål som kan 

vara relevanta i samhällsplaneringen. Delstudie inom SAMS.

• Boverket och Naturvårdsverket, 2000. Miljöinriktad fysisk 

planering. 

• Boverket, 1997. Hela samhället - jämställdhetsaspekter på 

fysisk planering och byggd miljö 

• Boverket, 1999. Gröna områden i planeringen. 

• Boverket, 2000. Sociala och ekonomiska konsekvensanaly-

ser i planeringen.  

• Region Blekinge, 2005. Utkast till regional utvecklingsplan 

(RUP) 

• SWECLIM, 2000, Regionala klimat-scenarier.

Kunskapsunderlag vid programanalys och behovsbedömning 

av MKB 

För de områden som har en förändrad användning eller 

som föreslås som område för aktivt bevarande har följande 

kunskapsunderlag har beaktats vid programanalys och 

behovsbedömning av MKB. 

 

Faktaunderlag från Länsstyrelsen 

Hamnar   2006-06-05 

Hotade arter   2008-04-23 

Kulturmiljövårdsprogram  2000-04-27 

Master   2006-06-05 

Potentiellt förorenade 

områden   2009-04-01 

Skyddsvärda träd  2008-02-28 

Geostrålningskarta  2007-03-13 

Områden med  

Karlshamnsgranit  2007-03-13 

Våtmarksinventering  2005-02-10 

Värdefulla vatten  2008-03-31 

Äng, och betesmarker  1999-01-26 

Ängs- och hagmarker  2008-02-26

Internationell planering 

Natura 2000 fågelområden  2006-06-30 

Natura 2000 habitat  2006-06-30 

Ramsar   2004-08-25

Mark och vattenreglering 

Biotopskydd   2008-04-02 

Byggnadsminnen  2008-02-28 

Dammregister  2002-05-01 

Djur och växtskydd  2007-01-16 

Fornlämningar  2008-02-26 

Grundvattenskydd  2008-04-08 

Landskapsbildsskydd  2007-05-08 

Myrskyddsplan  2008-02-26 

Naturminnen   2008-02-26 

Naturreservat   2007-12-21 

Strandskydd    2007-10-18 

 

Naturresursintressen 

Energiproduktion  2007-04-16 

Friluftsliv, MB 3kap 6§  2005-04-25 

Geografiska bestämmelser  2003-07-16 

Jordbruksmark  2003-03-05 

Kraftledningar  1999-01-27,  

   2006-11-21 

Kulturminnesvård  2008-06-03 

Natura 2000   2008-01-31 

Naturvård   2006-03-09 

Vägar och järnväg  2006-04-07 

Yrkesfiske   2006-04-07

Regionala analyser 

Bevarandeplan   

Vindkraft   

Från Riksantikvarieämbetet 

Fornsök, 2008-11-09

Från Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Riskanalys för Sölvesborg, 2007

Kommunal information 

Detaljplanerade områden   

Verksamhetsområde för VA  

Förslag på sträckning av väg 508, 2008-11-21 

Befolkning via KIR, 2009 

 

Vägverket 

Arbetsområde för ny E22 utställningshandlingar, 2008-11-11 

Trafikmängd för de vägar som VV är väghållare för. 

Region Blekinge 

Förslag på Sydostlänkens sträckning.  

SGU Jordartskarta, 2004-09-02

Statistiska centralbyrån  

Befolkningsstatistik, 2009-12-31
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